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Abstrakt 

V tejto práci rozoberáme problematiku dobrovoľníckej motivácie, špecificky nás 

zaujíma porovnanie altruistických a egoistických motívov. Cieľmi výskumu bolo 

zistiť štruktúru a preferenciu motívov, rodové rozdiely v preferencii motívov a zistiť 

vzťah medzi motívmi a vekom. Výskum bol uskutočnený na vzorke 32 mladých 

dobrovoľníkov zo Saleziánskeho mládeţníckeho strediska v Prešove. Pouţili sme 

preloţený Volunteer Motivation Inventory, ktorého autor je Esmond (2004) a náš 

autorský dotazník, pre porovnanie altruistických a egoistických motívov. Výsledky 

ukazujú preferenciu altruistických motívov pred egoistickými, medzi 

najpreferovanejšie motívy patria: pomoc ľuďom, osobné presvedčenie, osobný rast, 

naplnenie, spoločenstvo ľudí a špecifické pre túto skupinu dobrovoľníkov bol 

náboţenský motív – kresťanská viera. Zistili sme rozdiel v preferencii motívov medzi 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, u dobrovoľníčok bol viac kladne hodnotený motív 

pomoci iným, osobného presvedčenia a spoločenstva ľudí, vo význame budovania 

priateľstiev, aj ako pomoc v riešení problémov. Tieţ sme zistili vzťah veku 

s preferenciou motívov, s niţším vekom boli kladnejšie hodnotené motívy 

spoločenstva ľudí, pochopenie sebe, alebo ľuďom, ktorým sa venujú a s niţším 

vekom tieţ viac motivačne pôsobia konkrétne výhody vyplývajúce z ich 

dobrovoľníckej činnosti. 

 

Kľúčové slová: motivácia, dobrovoľník, altruizmus, egoizmus 
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Abstract 

In this work we analyse voluntary motivation problems. Especially we interested in a 

comparison of altruistic and egoistic motives. Targets of research were an 

identification of structure and preference of motives, generic differences in motive 

preference and finding out relation between the motives and an age. The research was 

realised on a sample of 32 young volunteers from Salesian Youth Centre in Prešov. 

We used The Volunteer Motivation Inventory whose author is Esmond (2004) and our 

author`s checklist for comparison of altruistic and egoistic motives. The results show 

the preference of altruistic motives against of egoistic motives. Among the most 

preferred motives are: a help people, an individual persuasion, an individual 

development, a fulfilment and a community of people. A religious motive – Christian 

religion was specific for this sample of volunteers. We found out a difference in 

preference of motives between male and female volunteers.  The female volunteers 

were positively valuated for following motives: the help others, the individual 

persuasion and the community of people. A creation of friendship and a help in 

solving of problems are meanings of these motives. We also discovered relation of 

age and preference of motives. With lower age there were more positively valuated 

motives of the community of people, a self-understanding or an understanding people 

they care of and also with lower age a factual benefits that are resulting from their 

voluntary activities act more motivationally. 

 

Key words: motivation, volunteer, altruism, egoism 
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 TEORETICKÁ ČASŤ 

Úvod  

 V tejto práci sa venujeme mladým dobrovoľníkom, ktorí sú dôleţitou 

„súčasťou“ tretieho sektora, čiţe ľuďom ochotným venovať svoj čas iným 

a vykonávať činnosť bez nároku na finančnú odmenu. Zamerali sme sa najmä na 

dôleţitú otázku ich motivácie. Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. 

V úvode teoretickej časti, ktorá je rozdelenej do deviatich kapitol, zaraďujeme a 

definujeme základné pojmy tretieho sektora, uvádzame typológie dobrovoľníkov, 

dobrovoľníctva a základné princípy, ktorými sa dobrovoľníci riadia. Samostatnú 

kapitolu teoretickej časti venujeme súčasnej situácii dobrovoľníctva na Slovensku 

v spojitosti s jeho históriou. Zmieňujeme sa aj o legislatívnom zakotvení a 

charakteristike oblastí dobrovoľníctva. Z rôznych dobrovoľníckych aktivít sme sa 

sústredili na špecifickú oblasť dobrovoľníctva a tou sú dobrovoľníci pracujúci s deťmi 

a mládeţou vo voľnom čase. Centrom pozornosti sú dobrovoľníci – animátori 

Saleziánskeho mládeţníckeho strediska, ktorí tvoria výskumnú vzorku. Proces 

rozhodovania sa pre dobrovoľnícku činnosť otvára hlavnú kapitolu teoretickej časti - 

motivácia a súčasne nasledujúce rozoberanie altruizmu a egoizmu, ktorú uzatvárajú 

príčiny ukončenia dobrovoľníckej činnosti. V závere ešte v krátkosti spomíname 

funkcie, význam ale i nedostatky dobrovoľníctva. V empirickej časti sa venujeme 

cieľom nášho výskumu, ktorými sú zistenie štruktúry a preferencie motívov, zvlášť 

altruistických a egoistických v závislosti na rode a veku. Samotné poznanie motívov 

dobrovoľníkov je okrem iného dôleţité pre vedenie dobrovoľníckych organizácií, aby 

tak mohli motivovať a udrţať si svojich dobrovoľníkov. 
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1 Základné pojmy 

1.1 Tretí sektor 

Pojem tretí sektor vyjadruje, ţe sa jedná o sektor pôsobiaci medzi štátom 

a trhom, ale presné určenie jeho definície je náročné, pretoţe zahŕňa rôzne typy 

občianskych zdruţení. Zjednodušene ho však môţeme vymedziť najprv rozlíšením 

štátnych a neštátnych (súkromných) organizácií, a následne súkromných organizácií 

na ziskové a neziskové organizácie. „Ako tretí sektor sa potom označujú súkromné 

neziskové aktivity občanov, ktorí ich vykonávajú, aby uspokojili, obhájili či presadili 

čiastkové skupinové záujmy“ (Ondrušek, 2000, str. 86). Tretí sektor je často 

označovaný aj nasledujúcimi prívlastkami, ktoré vyjadrujú jeho jednotlivé kvality: 

tretí, autonómny, mimovládny, neziskový, nekomerčný, dobrovoľnícky, 

svojpomocný, charitatívny, či verejnoprospešný. Bútorová a Bútora (1996, str. 7) 

bliţšie špecifikujú význam jednotlivých prívlastkov takto: „výrazom „tretí sektor“ sa 

poukazuje na to, ţe ide o sektor pôsobiaci v priestore medzi štátom a trhom. Pri 

označení „neziskový sektor“ sa kladie dôraz na to, ţe na rozdiel od komerčných 

a ziskových organizácií cieľom nie je vytvárať zisk a rozdeľovať ho medzi vlastníkov, 

ak sa nejaký zisk dosiahne, vracia sa späť do ďalších verejnoprospešných programov. 

Termínom „dobrovoľnícky sektor“ sa vyzdvihuje podiel dobrovoľníkov, spoločná 

dobrovoľná činnosť i určitý dobrovoľnícky étos, ktorý je tomuto sektoru vlastný. 

Výraz „nezávislý sektor“ chce naznačiť nezávislosť sektora od štátu a od trhu.“ 

1.2 Mimovládne organizácie 

Vznik neziskovej organizácie podľa Hrubalu (1999) môţe byť spojený s 

akýmkoľvek nekomerčným účelom, pokiaľ takýto účel, či z neho vyplývajúca činnosť 

nie je výhradnou doménou štátu alebo ak daný účel nie je v rozpore s ústavou a 

právnymi predpismi. Bútorová, Bútora (1996, str. 7) uvádzajú, ţe „pri termíne 

„mimovládne organizácie“ sa zas má na mysli, ţe ich zaloţenie a činnosť nie sú 

viazané na rozhodnutia štátneho orgánu a nie sú mu bezprostredne podriadené.“ 

V rámci projektu Medzinárodný porovnávací výskum neziskového sektora bolo 

určených päť kritérií, ktoré charakterizujú organizácie tretieho sektora: 

štruktúrovanosť, samosprávnosť, dobrovoľnícky charakter, neziskový charakter, 

súkromný charakter (Dudeková, 1998). Práve vďaka dobrovoľníckemu charakteru sa 
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v neziskových organizáciách šírka motívov ľudského konania prejavuje v plnej miere, 

pretoţe obohacujú zákony trhu a moci (štátu) o tretí rozmer – o hĺbku, solidaritu, 

altruizmus a práve preto, ţe navonok deklarujú svoj altruistický charakter, budú vţdy 

posudzované kritickejšie (Majchrák, Marošiová, 2003). Iné sú aj etické nároky 

kladené na neziskové organizácie pretoţe dôveryhodnosť je samotným základom ich 

existencie a verejnosť očakáva, ţe tieto organizácie budú dodrţiavať celý rad 

morálnych a humanitárnych hodnôt, ktoré vychádzajú z ich vlastných filantropických 

koreňov (Ondrušek, 2000). 

K nárastu významu tretieho sektora, resp. mimovládnych organizácií, prispeli 

zlyhania štátu v rôznych obdobiach, či situáciách. Tretí sektor tak bol čoraz raz viac 

vnímaný ako spoločenský aktér, ktorý si zaslúţi pozornosť a ktorý nemoţno 

ignorovať (Majchrák, Marošiová, 2003). Woleková (2002) význam neziskového 

sektora v spoločnosti vymedzuje dvoma kľúčovými rolami: 

1. servisná rola – zahŕňa aktivity, ktoré majú pre spoločnosť úţitkovú hodnotu. 

2. expresívna rola – zahŕňa aktivity, ktorých cieľom je aktualizácia hodnôt. 

1.3 Dobročinnosť 

Strečanský (In Ondrušek, 2000, str. 31) vysvetľuje tento pojem takto: 

„Dobročinnosť je všeobecný pojem a označuje rôzne aktivity motivované láskou k 

blíţnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu alebo svetu - skrátka konanie dobra.“ 

Podľa Tošnera a Sozanskej (2002) dobročinnosť môţeme rozdeliť na dve formy, a to 

na darcovstvo a dobrovoľníctvo. 

1.4 Dobrovoľníctvo 

Dobrovoľníctvo, dôleţitá súčasť fungovania neziskového sektora, je beţne  

chápané ako činnosť zameraná v prospech iných bez nároku na finančnú odmenu. 

Toto beţné chápanie sa odráţa aj v mnohých definíciách. Podľa Urbaníkovej (2002, 

str. 4) je dobrovoľníctvo „zaloţené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí, má 

formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie, zvyšuje 

ľudský potenciál a kvalitu kaţdodenného ţivota, posilňuje ľudskú solidaritu.“ Aspekt 

spolupatričnosti zdôrazňuje aj nasledujúca definícia dobrovoľníctva ako prejavu 

vyspelého zmyslu pre ľudskú solidaritu a občiansku spoločnosť. Túto definíciu 

potvrdzujú oblasti, na ktoré sa dobrovoľníctvo rozdeľuje: sociálne sluţby, kultúra 

a rekreácia (tvoria 60 % celého dobrovoľníckeho vkladu), zdravotná starostlivosť, 
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ekonomický rozvoj a bývanie, vzdelávanie a výskum, profesné organizácie, ochrana 

práv, ţivotné prostredie, dobročinnosť a medzinárodné organizácie (Woleková, 2002). 

Väčšina ľudí zlučuje pojem dobrovoľná činnosť s prácou zadarmo. Mnohí 

autori však tvrdia, ţe aj napriek absencii hmotnej odmeny dobrovoľník určité prínosy 

získava, tieto prínosy sa len ťaţko dajú vyčísliť peniazmi. Najčastejšie sa uvádza 

uspokojenie z dobrej práce a z pomoci druhému. Odmieta sa teda moţnosť, ţe by 

jedinec bol takým dobrodincom, ktorý vôbec nič nezíska, aj keby sa bránil, čerpá 

aspoň uznanie svojej sociálnej skupiny alebo preţíva vlastné uspokojenie. 

1.5 Dobrovoľník 

Dobrovoľníka (latinsky „voluntarius“ - ochotný, naklonený)Urbaníková (2002, 

str. 4) definuje ako človeka, „ktorý si slobodne zvolí činnosť, konanú v prospech 

druhých bez nároku na odmenu. Dáva časť svojho voľného času, energie, schopností 

v prospech činnosti, ktorá je časovo aj obsahovo vymedzená. Za túto činnosť 

nedostáva finančnú odmenu, ale často nedoceniteľný dobrý pocit z pomoci ostatným. 

Získava skúseností a priateľstvo. Slovo dobrovoľník je zloţené z dvoch slov dobro 

a voliť.“ Levočská pracovná skupina (In Mydlíková a kol., 2002, str. 7) vo svojej 

definícii rozlišuje formálneho a neformálneho dobrovoľníka: „Dobrovoľník je človek, 

ktorý sa slobodne, z vlastnej vôle rozhodol prostredníctvom formálnej alebo 

neformálnej skupiny venovať svoj čas a schopnosti v prospech iných ľudí a/alebo 

spoločnosti, bez nároku na odmenu za vykonanú prácu“. Formálnym dobrovoľníkom 

sa nazýva člen neziskovej organizácie, ale mnohí ľudia slúţia tieţ, hoci menej 

formálne, či uţ jednotlivo, alebo ako súčasť skupiny. Tento typ dobrovoľníkov je 

ťaţšie zistiteľný, preto títo dobrovoľníci nebývajú zahrňovaní do výskumu a štatistík 

zaoberajúcimi sa dobrovoľníctvom. Napriek veľkému mnoţstvu rôznych definícií 

dobrovoľníctva a dobrovoľníkov existujú znaky, ktoré sú kostrou väčšiny definícií, 

ide o nezištné vykonávanie činnosti, bez nároku na odmenu (prevaha iných motívov), 

slobodné rozhodnutie (nedirektívna povaha vedenia), prospech iných osôb, 

vykonávanie dobrovoľníctva popri inej činnosti, ktorá je pre dobrovoľníka v danom 

období hlavná. Tošner (2003) svojim prieskumom ukázal, ţe dobrovoľníci nie sú 

ľudia s nenaplneným voľným časom alebo chýbajúcimi rodinnými väzbami, ale 

naopak, ako najlepší dobrovoľníci sa javia humanisticky orientovaní jedinci, sociálne 

integrovaní a angaţovaní v mnohých ďalších aktivitách. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/177323-statistika
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2 Typológia a princípy dobrovoľníctva 

2.1 Typológia dobrovoľníctva 

Európska komisia rozdelila dobrovoľníctvo do niekoľkých kategórií. 

V podstate zodpovedajú aj slovenským podmienkam, keďţe na Slovensku nemáme 

jasnú definíciu deľby dobrovoľníctva (Králiková, 2006, str. 4): 

 dobrovoľnícke aktivity, ktoré zahŕňajú rôzne nepravidelné aktivity mladých 

ľudí v rôznych organizáciách (ústna dohoda) 

 dobrovoľnícka sluţba ako formalizovaná dobrovoľnícka aktivita 

charakterizovaná časovým ohraničením, jasným cieľom, obsahom, úlohami, 

štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou a legislatívnou 

sociálnou ochranou (ústna, písomná dohoda) 

 dobrovoľná svojpomoc vzájomná pomoc (medzi susedmi napríklad, skupiny 

detí a mládeţe medzi sebou – na báze vzájomnej dohody mimo organizácie) 

Frič (In Tošner, Sozanská, 2002, str. 39) diferencuje dobrovoľníctvo podľa 

roly, ktorú hrá dobrovoľníctvo v organizácii. V tejto súvislosti môţeme hovoriť 

o miere vyuţitia pomoci dobrovoľníkov. 

 Na dobrovoľníkoch je priamo závislý chod organizácie. Vedľa malej skupiny 

profesionálov sa dobrovoľníci podieľajú na napĺňaní hlavných cieľov 

organizácie.  Dobrovoľníci sú v tomto prípade rozhodujúcou silou organizácie. 

 Dobrovoľníci vykonávajú činnosť spolu s profesionálnymi zamestnancami. 

Dobrovoľná činnosť nie je základom chodu organizácie. Znamená to, ţe ak by 

dobrovoľníci túto činnosť nevykonávali, musela by byť zaistená profesionálne. 

 Činnosť dobrovoľníkov nie je pre vlastný chod organizácie nevyhnutná, ale 

dobrovoľná činnosť pomáha skvalitňovať poskytované sluţby či uľahčovať 

prevádzku. Dobrovoľníci tu predstavujú doplnenie sluţieb či zvýšenie ich 

kvality, ale organizácia by bez nich mohla existovať. 

2.2 Typológia dobrovoľníkov 

Dobrovoľníkov, z časového hľadiska, môţeme rozlíšiť na dlhodobých 

a krátkodobých, k obom uvádzame ich charakteristické črty podľa Mydlíkovej a kol. 

(2007) Charakteristické črty dlhodobých dobrovoľníkov: 
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 Oddanosť klientovi alebo organizácii (v práci je vidieť ich osobný a psychický 

vklad). 

 Majú tendenciu prispôsobovať svoju prácu, voľný čas na riešenie 

dobrovoľníckej problematiky. Dobrovoľníctvo je v určitej etape ţivota pre nich 

ţivotným motívom. 

 Ich motiváciou sú dosahované úspechy celej organizácie. 

Charakteristické črty krátkodobých dobrovoľníkov: 

 Celkový, avšak nie príliš hlboký záujem o organizáciu, či klienta. 

 Nevidia organizáciu alebo svoju dobrovoľnícku prácu ako ústredný motív 

svojho ţivota. 

 Zvyčajne poţadujú jasne definovanú prácu s krátkym pracovným časom. 

 Ich motiváciou sú osobné úspechy, na rozdiel od dlhodobých dobrovoľníkov. 

2.3 Princípy dobrovoľníctva 

Základný, hlavný princíp dobrovoľníctva uvádzajú Tošner a Sozanská, (2002, 

str. 41): „dobrovoľná pomoc nemôţe byť vnútená, nariadená, musí vyvierať z potrieb 

a motivácie dobrovoľníkov, zamestnancov i vedenia organizácie a musí rešpektovať 

potreby klientov či charakter sluţieb, ktoré organizácia poskytuje.“ Hoci neexistuje 

jednotná definícia dobrovoľníka, existujú spoločné zásady, ktoré vysvetľujú dôvody 

dobrovoľníctva, môţme ich zhrnúť do týchto nasledujúcich princípov: 

 Práca dobrovoľníka je poháňaná, riadená interne. 

 Práca dobrovoľníka nie je nútená. 

 Práca dobrovoľníka je vykonávaná z iných dôvodov, neţ sú finančné výhody. 

 Práca dobrovoľníka nie je náhrada za platenú prácu. 

 Práca dobrovoľníka je záväzok poskytnúť čas, energiu a skúsenosti pre danú 

vec. 

 Práca dobrovoľníka je vykonávaná pre zmysluplný prínos pre spoločnosť. 

 Práca dobrovoľníka je o uspokojovaní určitej potreby. 

 Práca dobrovoľníka je zaloţená na obojstrannej voľbe. 

 Práca dobrovoľníka je aktivita, ktorá prináša prospech pre oboch, spoločnosť 

aj dobrovoľníka. 
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3 Dobrovoľníctvo na Slovensku 

3.1 História dobrovoľníctva na Slovensku 

Dobrovoľníctvo má na Slovensku a v západnej kultúre svoje korene 

v kresťanskej filozofii a ešte hlbšie v ţidovskej morálke. Vytváranie prvých 

organizácií tretieho sektora na území Slovenska súvisí s činnosťou cirkvi 

a s formovaním miest a meštianstva. V súčasnosti medzi vyspelými krajinami a 

Slovenskom v oblasti dobrovoľníctva existujú evidentné rozdiely, v značnej miere sú 

spôsobené historickým pozadím tejto krajiny. Tradíciu dobrovoľníckych aktivít na 

Slovensku výrazne narušil komunistický systém. Tento systém spôsobil, ţe 

v porovnaní so západnými krajinami, sa demokracia na Slovensku na konci 20-

storočia nerodila prirodzene. V západných krajinách sa vyvíjala viac-menej 

kontinuálne, Slovensko však túto šancu nemalo. Z tohto dôvodu išlo po revolúcii 

v roku 1989 všeličo pomalšie, ťaţšie a viedlo to k nedokonalým podobám fungovania 

demokratického štátu a jeho inštitúcií (Majchrák, Marošiová, 2003). Príčinu súčasnej 

situácie Králiková (2006, str. 6) vidí v tom, ţe „v období socializmu si ľudia zvykli 

robiť veci verejné dobrovoľne – nasilu. Zrejme aj tam má začiatok momentálny stav, 

ktorý na Slovensku máme.“ Na Slovensku sa mimovládne organizácie plne rozvinuli 

aţ v porevolučnom období, po roku 1989, a rozvoj občianskej spoločnosti so sebou 

priniesol aj rozvoj fenoménu dobrovoľníctva. Na tomto obraze, obraze politickou 

mocou narušeného vývoja, sa podľa Dudekovej (1998, str. 11) potvrdila téza, ţe 

„úroveň slobody zdruţovania je ukazovateľom dosiahnutého stupňa spoločenskej 

modernizácie (spolky ako indikátory modernizačného procesu), rovnako ako aj 

procesu utvárania občianskej spoločnosti.“ Na záver ešte treba dodať, ako uvádzajú 

Majchrák, Marošiová (2003), ţe tretí sektor na Slovensku však ani v začiatkoch 

republiky, ani dnes nie je jednou entitou, ale skôr zhlukom rôznych prúdov, názorov, 

či zdruţení, ktoré majú spoločný pôvod. 

3.2 Dobrovoľníctvo a legislatíva 

Ako sme spomenuli, dobrovoľníctvo po roku 1989 nadobudlo nové formy i 

spoločenské postavenie, napriek tomu ani v súčasnosti nie je upravené v právnom 

poriadku Slovenskej republiky. Súčasná slovenská legislatíva čiastočne upravuje iba 

špecifickú formu dobrovoľníctva – dobrovoľnícke aktivity vykonávané 
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nezamestnanými ako formu aktivačnej činnosti. Pojem dobrovoľníctvo sa 

v slovenskej legislatíve vôbec nenachádza. Niektoré právne normy síce obsahujú 

termín dobrovoľník, ale v úplne iných súvislostiach (Marošiová, Majchrák, 2005). 

Čiţe naša legislatíva nedáva dobré predpoklady na optimálne vyuţitie dobrovoľníkov 

v štátnych zariadeniach, preto sa s nimi stretávame takmer výlučne v mimovládnych 

organizáciách. Vytvorenie priaznivejšej legislatívy by znamenalo významný nárast 

ochrany organizácie, dobrovoľníka, aj samotného klienta a tieţ vyšší sociálny status 

dobrovoľníka. Rozvoj záujmu o dobrovoľnú činnosť je teda významným prísľubom 

upevnenia demokracie a zlepšenie podmienok ľudskej existencie. Aby neziskové 

organizácie mohli vyuţívať svoje výhody a plniť špecifické úlohy, nesmú byť pod 

štátnou kontrolou a musia slúţiť určitému definovateľnému verejnému účelu. Vo 

všeobecnosti by mali vlády podporovať alebo aspoň neodrádzať dobrovoľnícke 

organizácie od ich činnosti, pričom by mali rešpektovať ich potrebu vysokého stupňa 

samostatnosti a nezávislosti. Legislatíva by mala zahŕňať základné princípy: princíp 

solidarity, princíp bezodplatnosti (dobrovoľníci by nemali byť za svoju prácu finančne 

odmeňovaní), princíp podpornosti (inštitút dobrovoľníctva nemá nahrádzať 

pracovnoprávne inštitúty) a princíp podpory (mal by vyjadrovať vzťah štátu 

k dobrovoľníctvu). Marošiová a Majchrák (2005) dodávajú, ţe akákoľvek právna 

úprava dobrovoľníctva by mala umoţňovať dobrovoľníckym organizáciám slobodne 

si upraviť svoj vzťah a vytvoriť podmienky pre moţnosť lepšieho riešenia 

konkrétnych reálnych problémov. 

3.3 Dobrovoľníci na Slovensku v číslach 

Zastúpenie dobrovoľníkov na Slovensku uvádzame podľa Králikovej (2006, 

str. 5-6). Podľa príslušnosti k regiónu je najviac aktívnych dobrovoľníkov 

v Nitrianskom kraji (61,8%), nasleduje Trenčiansky (58,7%) a Trnavský kraj (55,8%). 

Najmenší záujem o dobrovoľnícke mládeţnícke aktivity majú ľudia z Bratislavského 

(36,8%) a Ţilinského kraja (30,6%). 

Z pohľadu veku sú najaktívnejší dobrovoľníci vo veku 23-26 rokov (62,1%), pred 15-

17 ročnými (47,4%) a najmenej sa dobrovoľníckym aktivitám venujú 18-22 roční 

mladí ľudia. 

Najväčší záujem prejavujú mladí ľudia o dobrovoľnícke aktivity v oblasti športu 

(20,2%), práce s deťmi a mládeţou (19,5%) a ţivotné prostredie (12,2%). Najmenší 
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záujem o politiku (1,5%), obhajobu záujmov občanov (2%) a medzinárodné aktivity, 

humanitárnu pomoc (2,6%). 

Najviac dobrovoľníkov pôsobí v občianskych zdruţeniach a mimovládnych 

organizáciách, na druhom mieste je dobrovoľníctvo v škole a za ním nasledujú 

organizácie a spolky podporované alebo iniciované cirkvami. Mnohí autori ponúkajú, 

v niektorých skutočnostiach mierne odlišný sociálny profil členov dobrovoľníckych 

organizácií. Podľa Wolekovej (2002) sa častejším členstvom vyznačujú: 

 Muţi (autori niektorých výskumov napr. FOCUS neuvádzajú rozdiel medzi 

zapájaním sa muţov a ţien do dobrovoľníckych aktivít) 

 Ľudia v strednom veku, najmä na rozdiel od ľudí nad 60 rokov  

 Ţenatí a vydaté vo väčšej miere ako slobodní, ovdovení a rozvedení 

 Obyvatelia vidieka na rozdiel od mestskej populácie 

 Duševní pracovníci a podnikatelia, najmä na rozdiel od nezamestnaných 

a dôchodcov 

 Ľudia z vyšších príjmových skupín 

 Skôr ľudia s vyšším vzdelaním 

 Veriaci ľudia 

Výskum IVO (2003) ponúka podobné výsledky. Podľa tohto výskumu sa väčšina 

hlási k tzv. vyššej či strednej spoločenskej vrstve. Navyše, významnú skupinu tvoria 

stredoškolsky vzdelaní ľudia bez maturity i s maturitou a vysokoškolsky vzdelaní 

(Marošiová, Majchrák, 2005). Na Slovensku stále prevláda jav, keď sa mladí 

dobrovoľníci venujú vo svojich dobrovoľníckych aktivitách a sluţbe prevaţne deťom 

alebo iným mladým ľuďom. Dobrovoľníci v strednom a staršom veku sú na 

Slovensku zriedkavosťou. Podľa skúseností UNICEF je takéto vekové rozloţenie skôr 

raritou vzhľadom k ostatným častiam sveta, kde sú ako dobrovoľníci aktívni najmä 

ľudia v produktívnom veku. Pre všetky vekové kategórie zapájajúce sa do 

dobrovoľníckej činnosti však existujú nasledovné spoločné charakteristiky: 

- altruizmus 

- ochota pomôcť 

- empatia 

- ochota venovať čas 

- komunikatívnosť 

- potreba sebarealizácie 
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4 Dobrovoľníctvo ako voľnočasová práca s mládeţou 

4.1 Voľnočasová aktivita 

Beţné chápanie voľného času vystihuje odbornejšie znejúca Kratochvílovej 

(1999) definícia voľného času: „doba, ktorou človek disponuje podľa vlastného 

rozhodnutia a voľby na uspokojenie svojich potrieb a záujmov, na sebarealizáciu po 

vykonaní pracovných, študijných a ďalších povinností vyplývajúcich z jeho sociálnej 

pozície.“ Rozhodujúce je subjektívne preţívanie voľného času s charakteristickými 

postojmi „chcem“ a „môţem“, oproti povinnému „musím“. Môţeme teda povedať, ţe 

pojem „voľný čas“ zahŕňa všetky aktivity, ktorým sa mladí ľudia venujú v 

mimoškolskom (mimopracovnom) čase, ktorý im zostáva po naplnení individuálnych 

fyziologických a sociálnych potrieb. Podľa Hofbauera (2004) do voľnočasových 

aktivít prenikajú vplyvy a dôsledky vývoja spoločnosti i ţivota mladých ľudí, voľný 

čas tak môţe byť rizikovou oblasťou ţivota človeka. Jeho tvrdenie poukazuje na 

veľký význam trávenia voľného, najmä pre mladistvých. O význame voľného času 

pre človeka a spoločnosť svedčí slovenskou republikou prijatý Dohovor o právach 

dieťaťa, kde je zakotvené právo dieťaťa na voľný čas, ale aj široký záujem filozofov, 

ekonómov, sociológov, psychológov, pedagógov, lekárov, sociálnych pracovníkov, 

kultúrno-osvetových, telovýchovných pracovníkov, ale aj policajtov a kriminalistov 

o problematiku spôsobu trávenia voľného času. Práve nevhodné trávenie voľného 

času a nuda môţu byť, a často aj sú, príčinou negatívnych prejavov u mladých ľudí, 

ktorí často inklinujú k sociálne - patologickým javom, či prepadajú patologickým 

závislostiam. Hofbauer (2004) ďalej hovorí, ţe na potreby spoločnosti a mladej 

generácie by mali reagovať práve, okrem iných, aj organizácie, ktoré by mali rozvíjať 

rôzne stránky osobnosti svojich návštevníkov a preventívne pôsobiť proti 

nebezpečenstvu a dôsledkom negatívnych závislostí. Poľský sociológ voľného času 

A. Kamiński (In Hofbauer, 2004, str. 14) vymedzil tri hlavné, navzájom súvisiace 

spôsoby realizácie voľného času: odpočinok, zábava a aktivity rozvíjajúce osobnosť. 

Z týchto troch uvedených spôsobov vyplývajú funkcie voľného času ako ich uvádza 

Sejčová: zdravotno-hygienická, socializačná, sebarealizačná, formatívno-výchovná 

a preventívna funkcia, ktorá spočíva v ochrane mladého človeka pred sociálno-

patologickými javmi. Pričom preventívnu, socializačnú, sebarealizačnú a formatívno-

výchovnú funkciu voľného času pomáha napĺňať práve aj dobrovoľníctvo. 
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4.2 Práca s mládeţou 

Súčasná spoločnosť, inak charakterizovaná aj ako stále zloţitejšia, v ktorej je 

jedinec stále viac odkázaný na seba, stávajú sa vzácnejšími nekomerčné a 

neinštitucionálne definované priestory, moţnosti vzdelávania a stykov, ktoré 

umoţňujú sebaorganizáciu, hľadanie zmyslu a sociálnej siete. Podľa Damma (1992, 

In Macháček, 2003) práve práca s mládeţou, alebo vrstovnícke skupiny, ktoré si 

zachovávajú značný výchovný potenciál a sú trvalou súčasťou ţivota mladých ľudí, 

majú šancu poskytnúť mladým príleţitosť k sebaartikulácii a sebaorganizácii svojich 

záujmov, k nájdeniu vlastnej identity, k realizácii skutočne vlastného náčrtu ţivota, k 

intenzívnejšiemu sebauplatňovaniu v ţivote. „Damm (1992, In Macháček, 2003, str. 

9) poukazuje práve na to, ţe proces dospievania je dnes značne ovplyvnený spôsobom 

konzumnej socializácie a mladí majú iba malý zmysel pre reálne spoločenské procesy. 

Chápu predovšetkým, ţe ich treba učiť, poučovať, zaopatriť, ale aj to ţe sčasti sú 

prebytoční a v kaţdom prípade bezmocní. K tomu prispieva zvyšujúca sa materiálna 

závislosť.“ Preto sa pre prácu s mládeţou zvyčajne odporúčajú a aj uplatňujú zásady 

ako: vlastná iniciatíva, sociálne angaţovanie sa, uvedomovanie si zodpovednosti, 

tolerancia, pomoc k svojpomoci, solidarita, kreativita, demokratické zmýšľanie. 

Macháček (2003) pre porovnanie uvádza ţiaduce a neţiaduce princípy práce 

s mládeţou: 

 

        Ţiaduce                                                        Neţiaduce 

1. aktívna svojpomoc                                   1. konzum agentúrnej ponuky 

2. otvorená práca                                          2. uzavreté kluby členov 

3. spoločenstvo obce                                    3. izolácia mládeţe 

4. metodicko-pedagogická pomoc               4. absencia výchovného cieľa 

 

Z vyššie uvedeného môţeme vyvodiť prinajmenšom dva ciele práce s mládeţou: 

1. Získanie skúseností ako prekonať zaţitú bezmocnosť - je dôleţité, aby mladí ľudia 

zaţili, ţe ich nápady a nápady ich rovesníkov sú realizovateľné. Preto sú dôleţité 

kontakty s alternatívnymi sociálnymi hnutiami a výmeny názorov. 

2. Kontakt s dospelými aj mimo rodiny a školy – ide o podporu solidárnych vzťahov 

medzi rovesníkmi, ale aj šancu konfrontovať svoje názory na svet, kultúru a ţivotné 

štýly s dospelými a tak prekonávať predsudky voči tomu, čo je iné. 
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4.3 Zdruţenie saleziánskej mládeţe 

DOMKA - Zdruţenie saleziánskej mládeţe je dobrovoľnícka mládeţnícka 

organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Domka veľmi úzko spolupracuje so 

Saleziánmi don Bosca (SDB) a Saleziánmi - spolupracovníkmi (ACS). Má 33 

samostatných stredísk, v ktorých je zdruţených viac ako 6972 detí a mladých ľudí a 

tak patrí medzi najväčšie detské a mládeţnícke organizácie na Slovensku. V rámci 

organizácie, ako sme spomenuli, existujú silné väzby na tradíciu saleziánskej práce 

s mládeţou, spoločnú duchovnú filozofiu a saleziánsky preventívny výchovný systém, 

„ktorý sa orientuje na mladých, ktorí sú často odkázaní sami na seba v ľudskom, 

odbornom aj duchovnom raste. Základným výchovným postojom je predchádzať, nie 

dodatočne liečiť, stíhať a trestať. Vychovávateľ svojim individuálnym prístupom 

pomáha mladým ľuďom objaviť ich hodnotu a schopnosti. Základnými princípmi 

preventívneho výchovného systému sú rozum, náboţenstvo a láskavosť“ (Marošiová, 

Majchrák, 2005, str. 45). V tomto zmysle sú charakter a forma aktivít regionálnych 

stredísk do veľkej miery podobné. Domka ponúka deťom a mladým široké moţnosti 

ako zmysluplne vyuţiť svoj voľný čas a naplno vyuţiť svoju energiu a potenciál. 

Jednou z jej hlavných úloh je formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej 

generácie. Podstatou jej práce je predovšetkým ponuka príťaţlivých aktivít, ktoré 

reagujú na potreby mladých a sprostredkúvajú im záţitky a skúsenosť 

spolupatričnosti, vzájomného prijatia, priateľstva a sebarealizácie. K takýmto 

základným aktivitám Domky patria pravidelné skupinové stretnutia, zväčša raz 

týţdenne, pod vedením dobrovoľníka – animátora, záujmové krúţky, najmä pre deti 

(športové, umelecké, technické, a iné aktivity). Popri saleziánskych strediskách 

fungujú tzv. oratká - priestory určené na hry a stretávanie sa. Domka tieţ organizuje 

výlety, letné a zimné tábory, prímestské tábory a športové turnaje. Kaţdoročne 

usporadúva aj festival gospelovej hudby Lumen. Zdruţenie saleziánskej mládeţe sa 

venuje aj ďalšiemu vzdelávaniu dobrovoľníkov, organizuje trojročný tréningový 

program tzv Školu pre animátorov. Venujú sa aj pastorácií Rómov na Poštárke 

v Bardejove, ktorá patrí k najstabilnejším a najtrvácnejším projektom venujúcim sa 

práci s Rómami. Domka sa charakterizuje ako dobrovoľnícka organizácia. Táto 

charakteristika je oprávnená aj preto, ţe hoci organizácia realizuje veľký rozsah 

aktivít a podujatí, zamestnáva len troch ľudí na plný úväzok a jedného na polovičný 

úväzok. Ostatní pracujú na dobrovoľníckej báze, či uţ ide o animátorov – 
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dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládeţou, alebo o ľudí, ktorí organizácii 

pomáhajú. História dobrovoľníctva v Domke však siaha do obdobia pred ich 

oficiálnou registráciou v súčasnej právnej podobe. Domka nemá a ani nevyuţíva 

špeciálne stratégie na získavanie nových dobrovoľníkov, ale vo veľkej miere sa 

spolieha skôr na spontánny proces a silu osobného príkladu, ktorý povaţuje za 

najsilnejší nástroj na oslovenie potenciálnych dobrovoľníkov. Ďalším, nie menej 

účinným spôsobom je aj osobné oslovenie. V súčasnosti sú animátormi prevaţne 

mladí ľudia vo veku od 15 do 20 rokov, študujúci na stredných a vysokých školách. 

Ako motiváciu k tejto  dobrovoľníckej činnosti uvádzajú najmä: pozitívnu osobnú 

skúsenosť, dobrú partiu, pocit sebarealizácie a kresťanskú vieru. Tento relatívne nízky 

vek dobrovoľníkov však, prirodzene, prináša aj problémy, ktoré súvisia s vyššou 

nestabilitou a fluktuáciou mladých ľudí, či uţ pre vzdelávanie, hľadanie si práce 

a pod. Aj napriek všetkým problémom patrí Domka medzi organizácie, ktoré 

dlhodobou systematickou činnosťou dosahujú úspech medzi mladými (Marošiová, 

Majchrák, 2005). 



 19 

5 Proces rozhodovania sa pre dobrovoľníctvo 

Rozhodovanie sa pre dobrovoľníctvo nebýva jednorazová záleţitosť. „Aj 

spontánne rozhodnutie pridať sa k prosociálnej aktivite môţe latentne dozrievať dlhší 

čas. Penner (2004, In Ruisel, 2006, str. 163) so svojimi spolupracovníkmi vypracoval 

konceptuálny model rozhodovania sa pre dobrovoľníctvo:“ 

 

Obr. 1 : Konceptuálny model rozhodovania sa pre dobrovoľníctvo, (In Ruisel, 2006, 

str. 163) 
 

Do rozhodovacieho procesu z demografických charakteristík vstupuje najmä vek, 

pohlavie, vzdelanie, príjem, kultúra, hodnoty; z osobnostných atribútov to sú najmä 

presvedčenia, náboţenstvo, postoje, hodnoty, potreby, motívy, dispozičné prosociálne 

správanie. Nezanedbateľný je aj sociálny tlak v zmysle vnímaného očakávania okolia. 

Dobrovoľníctvo často aktivujú situácie v osobnom ţivote ako i historické udalosti. 

Príchod dobrovoľníka do organizácie ešte neznamená, stotoţnenie s jej cieľmi 

a poslaním, ale to, ţe ho na organizácii zatiaľ iba niečo zaujalo. Existuje ešte dôleţitý 

vzťah medzi pripravenosťou pracovať (vedomosti, schopnosti a skúsenosti človeka) 

a motiváciou (chcením), ktorý znázornil Gabura (2001, In Mydlíková a kol., 2002) na 

tejto schéme: 

 

Obr. 2 : Vzťah medzi pripravenosťou pracovať a motivovanosťou, (In Mydlíková 

a kol., 2002, str. 28) 
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6 Motivácia 

Latinské slovo „movere“ – hýbať, pohybovať, uviesť do pohybu, uţ naznačuje 

fakt aktivizácie ľudského konania. Samotný motív predstavuje hypotetický konštrukt, 

vnútornú psychickú silu, ktorá vedome alebo nevedome aktivuje človeka k činnosti a 

vysvetľuje, prečo sa jedinec správa tak, aby niečo dosiahol. Všeobecným cieľom 

motívu je dosiahnutie stavu psychického nasýtenia, uspokojenia z dosiahnutého cieľa. 

Zmeny v motivácii sú vyvolávané stimulmi, ktoré predstavujú podnety prichádzajúce 

z vonku a vplývajúce smerom do vnútra človeka. Kovačič (2002) uvádza, ţe zdrojom 

aktivity a správania človeka sú jeho vnútorné motívy s podstatnými zloţkami a silami, 

ktorými sú: 

 Hnacia, aktivačná, energizujúca zloţka - charakterizovaná zvýšenou aktivitou, 

napätím a nepokojom. Organizmus má tendenciu udrţiavať sa v stave 

rovnováhy a neustále obnovovať priaznivé prostredie vo svojom vnútri, a tak si 

zabezpečovať stabilitu a rozvoj. 

 Smerová zloţka - charakterizovaná reguláciou a obsahom konania, zameranie 

činnosti. Ide o postoje, záujmy, hodnotovú orientáciu, profesijné smerovanie. 

 Cieľová zloţka - charakterizovaná ašpiráciou a úsilím dosiahnuť vytýčený cieľ, 

ide o vôľové konanie a ašpiračné úsilie. Ciele človeka závisia od jeho 

hodnotovej orientácie a kvality jeho osobnosti, aktivujú jeho správanie a 

činnosť. 

Rôzni autori pri vysvetľovaní motivácie tieţ zdôrazňujú vôľové úsilie ako hnaciu silu 

ľudských činov. Podľa Graziera (2004, In Watkiss, 2004) dôleţitým dôvodom 

motivácie je očakávanie prospechu. V tomto zmysle sú rozhodnutia v určitej miere 

poháňané nádejou z očakávania úţitku, alebo strachu z následkov nekonania. Práve 

tieto dva aspekty motivácie a tieţ vyššie spomenuté Pennerove tvrdenie o dozrievaní 

rozhodnutia pridať sa k prosociálnej aktivite v sebe zahŕňa nasledujúci model 

motivácie. 

6.1 Rubikonov model motivácie 

 Heckhausen (1989, In Dţuka, 2005) opísal model, v ktorom spojil motivačné 

a vôľové procesy a nazval ho Rubikonov model. Jeho východiskom je motivácia 

prameniaca z veľkej, u všetkých ľudí vţdy prítomnej produkcie ţelaní, z ktorých 
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povrchné sa rýchlo vytrácajú. Tento model začína preniknutím niektorých 

produkovaných ţelaní do motivačnej fázy, kde sú kognitívne spracované najmä 

z hľadiska ţelateľnosti následkov v prípade konania. Zo ţelania sa stáva úmysel – 

intencia a mení sa zameranie vedomia na realizáciu. Realizácia sa nemusí uskutočniť 

hneď, zvyčajne musia na to nastať vhodné podmienky. Tento úmysel tak ostáva 

v latencii a aktivuje sa pri vhodnej príleţitosti. V pamäti môţe byť viac úmyslov, 

nepresadí sa však najsilnejší, ale ten, ktorý sa v danej situácii najviac hodí. Celý 

priebeh nášho konania je riadený cieľom, na ktorý je zameraná intencia. Po ukončení 

konania sa osoba dostáva opäť do motivačnej fázy, ktorá zároveň zahŕňa hodnotenie 

predošlého konania a hľadania novej intencie, ktorá sa nachádza v pamäti a môţe byť 

uskutočnená. 

6.2 Maslowova teória potrieb 

Teória potrieb Abrahama Maslowa patrí medzi základné motivačné teórie. 

Maslow delí potreby človeka na základné, vyššie a najvyššie. Platí zásada, ţe vyššie 

potreby môţu byť uspokojené aţ keď sú naplnené tie niţšie potreby. 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

Obr. 3 : Teória potrieb Abrahama H. Maslowa, (In Mydlíková a kol., 2007, str. 16) 

 

Motivátormi dobrovoľníckej práce na Slovensku podľa Mydlíkovej (2002, In Ruisel, 

2006) sú: hodnota práce (37 %): potreba pomáhať, urobiť dobrý skutok, potreba lásky 

a spolupatričnosti, vytváranie nových vzťahov a priateľstiev; úspech a výkon (34 %): 

zmysluplne trávenie času, citové naplnenie, sociálny kontakt, pocit uţitočnosti, 

potreba akceptovania v spoločnosti; zaslúţené uznanie (12 %): pomoc iným, potreba 

obdarovávať, robiť niekoho šťastným, odplatiť dobro; profesionálny rast (9 %): 

potreba sebarealizácie, prejavenie svojich schopností, poznávať nové veci a ľudí; 

Základné fyziologické potreby 

Potreba istoty a bezpečia 

Potreba 

sebarealizácie 

Potreba spolupatričnosti 

Potreba uznania 
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reálna zodpovednosť (8 %): pocit uţitočnosti, bezpečia a istoty. Hoci fyziologické 

potreby nie sú explicitne uvedené, organizácie sa zvyknú o dobrovoľníka starať aj po 

tejto stránke. „Z uvedeného, odvolajúc sa na Maslowovu hierarchiu ľudských potrieb 

doplnenú o aspekt sebatranscendencie, si dovolíme vyvodiť záver, ţe dobrovoľníctvo 

môţe uspokojovať všetky potreby osobnosti na bio-psycho-socio-spirituálnej úrovni“ 

Hatokvá (In Ruisel, 2006, str. 162 -163). 

6.3 Motivácia dobrovoľníkov 

Za základ môţeme povaţovať Herzbergove (In Ochmanová, Jordan, 1997) 

rozdelenie ľudských potrieb na hygienické a motivačné. Tzv. hygienické potreby sú 

spojené s pocitom bezpečia a primeranými pracovnými podmienkami, 

medziľudskými vzťahmi. Tieto faktory samé o sebe nepôsobia motivačne, ale ich 

neprítomnosť vedie k strate motivácie. Motivačné potreby, ktorým sa venuje väčšia 

pozornosť, súvisia s hľadaním a získavaním uspokojenia. Ako motivačné faktory 

pôsobia: úspech, uznanie, nové výzvy, vyššia zodpovednosť, rast a rozvoj. Ďalšie, 

často uvádzané motivačne pôsobiace faktory sú: vhodne stanovené ciele, moţnosť 

uplatniť tvorivosť, samostatnosť v rozhodovaní a konaní, participácia na vedení, 

osobnosť a štýl vedenia, priehľadnosť a prístupnosť informácií, moţnosť 

sebarealizácie, a zdokonaľovania, vzťahy v organizácii, kontrola, hodnotenie a spätná 

väzba, imidţ organizácie v spoločnosti a sociálne výhody. Poľský psychológ 

Reykowski (In Ondrušek, 2000) spája motiváciu s hierarchiou hodnôt, vzhľadom 

k povahe dobrovoľníctva sú predpokladané značné rozdiely v hodnotách medzi 

dobrovoľníkmi a profesionálmi. U dobrovoľníkov na Slovensku sa jedná, ako uvádza 

Mydlíková (2002, In Ruisel 2006), o tieto hodnoty: aţ 51 % odpovedí sa týkalo 

hodnoty lásky všeobecne a lásky k blíţnemu, priateľstva, spolunaţívania, duchovného 

pochopenia, hodnoty váţiť si druhých; 19 % hodnoty pomoci; 12 % získala hodnota 

trpezlivosti a dôvery; 10 % hodnota sebadôvery, úcty a sebaúcty, a spokojnosti z 

dobre vykonanej práce; 8 % hodnota preţitia plnohodnotného a kvalitnejšieho ţivota. 

Napriek tomu, ţe motivácia dobrovoľníkov sa často a-priori spája s altruizmom, bolo 

by mylné vnímať dobrovoľníkov automaticky ako altruistických. Dobrovoľníctvo 

môţe byť úplne pragmatickou aktivitou, hoci nie nevyhnutne sebeckou. 

Dobrovoľnícke motívy sú často opisované ako mix altruistických a egoistických. 

Cialdini (In Výrost, Slaměník, 1997) tvrdí, ţe neexistuje experiment, ktorý by vylúčil 

moţné egoistické vysvetlenie prosociálneho správania. Takisto sa nedá dokázať, ţe 
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altruizmus je skutočne príčina dobrovoľníctva. Motivácia kaţdého dobrovoľníka je 

jedinečná, často ide o kombináciu niekoľkých faktorov. Hoci dôvody bývajú väčšinou 

morálne, altruistické, či religiózne, dobrovoľnícke aktivity napĺňajú aj iné potreby. 

Widmer pre vysvetlenie motivácie dobrovoľníkov uvádza tieto stimuly: 

 Sociálne stimuly - Hľadanie priateľstva, spoločenského uznania a 

spoločenských kontaktov. Dôraz na medziľudské vzťahy. 

 Rozvojové stimuly - Hľadanie nehmotných výhod, odmien, ako individuálne 

učenie, spoznávanie nových vecí, získavanie nových skúseností a stretávanie 

zaujímavých ľudí. Dôraz na osobný rozvoj a individuálne úspechy cez 

angaţovanosť v skupinovej práci. 

 Ideologické stimuly - Výhody prichádzajúce v skutočnosti vykonávaním práce, 

ktorej veríme. Dôraz na činnosti podporované organizáciou. 

 Materiálne stimuly - Hľadanie výhod ako prístup k určitému tovaru, sluţbám 

alebo práci; získavanie zručností, alebo rozvojové vzťahy, ktoré môţu byt 

uţitočné v momentálnej, alebo budúcej práci. 

Je teda potrebné si uvedomiť, ţe hoci dobrovoľník neţiada mzdu, obvykle očakáva 

prínos v rôznych iných úrovniach. 

 Motivácia dobrovoľníkov, ako hovorí Havrdová, v istej miere závisí aj od 

záväzku, čiţe od toho, v akej miere sa na danú činnosti chcú viazať a tieţ koľko musia 

sami investovať do svojej prípravy. Dobrovoľníctvo oproti profesionálnej práci 

ponúka práve moţnosť neviazať sa, poznávať a vyberať si, čo ma zaujíma, preto sa od 

dobrovoľníka dlhodobá väzba a trvajúca motivácia pre určitú činnosť nedá 

predpokladať. Motivácia dobrovoľníkov, najmä dlhodobých, nie je vţdy bez rizík, či 

pre samotného dobrovoľníka alebo cieľovú skupinu. Pri veľkej náročnosti môţe 

niekedy dôjsť aţ k syndrómu vyhorenia. Vitoušová (In Tošner, Sozanská, 2002) 

hovorí aj o tzv. nebezpečných motívoch dobrovoľníka, kedy snaha pomôcť druhému 

skrýva túţbu po moci nad niekým, po uznaní apod. Medzi takéto rizikové motívy 

patria aj súcit vedúci k degradácii druhej osoby, neprimeraná a zbytočná zvedavosť, 

sluţba prameniaca z pocitu povinnosti, snaha niečo si zaslúţiť, túţba obetovať sa, 

osobné nešťastie spojené s hľadaním duševnej rovnováhy prostredníctvom 

dobrovoľníctva, osamelosť a z nej prameniaca túţba po priateľstve, pocit vlastnej 

dôleţitosti, nenahraditeľnosti, nedostatok sebaúcty a s ním spojená túţba stretnúť ešte 

úbohejších ľudí, panovačnosť, túţba ovládať iných a uplatniť svoj vplyv. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/196804-altruismus
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178151-syndrom-vyhoreni
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6.4 Prehľad výskumných zistení 

 Hedrick (1983) uskutočnil výskum s dobrovoľníkmi v centre duševného 

zdravia. Tri najviac dôleţité motívy boli: vnímanie dôleţitosti svojej dobrovoľníckej 

činnosti, príjemná a zaujímavá činnosť, a osobnosť vedúceho. Wuthnow a 

Hodgkinson (1990) zdôrazňujú, ţe mnohí ľudia vidia dobrovoľníctvo ako spôsob 

dokázania sebe samým ako aj iným, ţe sú milé a slušné ľudské bytosti. Skúmali vzťah 

medzi charakteristikami dobrovoľníckej činnosti a rôznymi motívmi, zistili, ţe iba 

vnútorné motívy významne korelovali s väčšinou charakteristík dobrovoľníctva. 

Serow (1991) vo svojom výskume s vysokoškolskými študentmi zistil nadpolovičné 

zastúpenie týchto motívov pre dobrovoľnícku činnosť: získanie uspokojenia z pomoci 

iným, začleňovanie sa prostredníctvom aktivity a presvedčenie, ţe kaţdý by sa mal 

snaţiť riešiť spoločenské problémy. Rozdiely v závislosti od veku dobrovoľníkov 

zistil vo svojom výskume Zweigenhaft (1996). S mladšími dobrovoľníkmi bol 

spájaný osobný a nepriamo aj ekonomický prospech, kým so staršími bola spájaná 

sociálna odmena. V menšej miere boli zistené aj rozdiely vzhľadom k rodu, rase 

a náboţenstvu. V dotazníkových odpovediach dobrovoľníci, vo všeobecnosti, menej 

súhlasili s egocentricky formulovanými  poloţkami a väčší súhlas prejavili 

s poloţkami, ktoré súviseli so sociálnymi záväzkami. Vo výskume, ktorý uskutočnil 

Clary a Snyder (1999), dobrovoľníci najčastejšie udávali ako motívy hodnoty, 

porozumenie (pochopenie), osobný rast. Tieto faktory boli dôleţitejšie ako kariéra, 

spoločenstvo, obrana (únik), ale absolútna dôleţitosť bola rozdielna (kariéra bola viac 

dôleţitá u mladších ako u starších). Schondelovej (2000)výskum na katolíckej vysokej 

škole priniesol tieto motívy: prosociálne správanie, sebarealizácia, vzťahy – 

spoločenstvo. Littlepage a kol.(2004) definovali šesť motívov dobrovoľníkov 

(sociálny motív, hodnoty, kariéra, porozumenie, obranný motív a sebaúctu). Formálna 

dobrovoľnícka činnosť bola vo vzájomnom vzťahu so všetkými šiestimi motívmi. 

Ďalej skúmali vzťah týchto motívov k religiozite. Religiozita, vzťah k Bohu, vysoko 

korelovala so všetkými motívmi, okrem sebaúcty. Hyosung Chun (2003) vo výskume 

motivácie dobrovoľníkov na majstrovstvách sveta vo futbale, administroval 12 

itemový dotazník, ktorý bol rozdelený medzi štyri motivačné faktory, ktoré sú 

usporiadané v poradí podľa dôleţitosti v akom ich uvádzali dobrovoľníci: 

patriotizmus, altruizmus, egoizmus a solidarita. Autor v motivácii nezistil ţiadne 

rodové rozdiely. Esmond, (2004) autor dotazníka VMI, vo svojom výskume zistil 
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tieto, pre dobrovoľníkov najviac dôleţité motívy: na prvom mieste - potreba 

spoločenstva, spolupatričnosti, na ďalšom mieste bola moţnosť prostredníctvom 

dobrovoľníctva robiť svet lepším. Tretí najviac dôleţitý motív bolo očakávanie, ţe to, 

čo človek urobí pre iných sa mu raz vráti. Od tohto bodu sa motívy v poradí podľa 

dôleţitosti rozchádzali. Na druhom konci spektra dôleţitosti bola príleţitosť 

dozvedieť sa o pracovných príleţitostiach a nadobúdať pracovné návyky ako aj 

vykonávanie činnosti pretoţe členovia rodiny sú tieţ dobrovoľníkmi. Škály, ktoré 

obyčajne korelovali s vekom boli sociálny, osobný rast a uznanie, pri týchto škálach 

starší dobrovoľníci skórovali niţšie neţ mladší. Ostatné demografické premenné 

neboli v silnom vzájomnom vzťahu so ţiadnou škálou VMI dotazníka. Low a kol. 

(2007) ponúkajú prehľad dobrovoľníckych motívov v rozpätí od pragmatických po 

altruistické. Vyše polovičná časť všetkých dobrovoľníkov (53%) udávali ako 

motiváciu snahu zlepšiť veci alebo pomoc ľuďom. Pre dve pätiny (41%) to bol voľný 

čas. Sociálne aspekty (zoznámenie sa s ľuďmi, vytvorenie nových priateľstiev) boli 

dôleţité pre 30% dobrovoľníkov. Potreba vrátiť, dať niečo späť bola minimálna 

(1%).kapitola5 Vo výskume Keunsu Hana (2007) boli identifikované tieto 

najdôleţitejšie motívy, ktoré sú, ako uvádza sám autor, príbuzné s egoistickými 

faktormi. K prvému patria odpovede ako: je to zábavné a vzrušujúce, dodáva mi to 

energiu. K druhému dôraz na sociálny záväzok, prispievanie, vrátenie niečoho späť do 

spoločnosti, ktorá podporuje národné hodnoty. Posledný,  materiálny faktor (získanie 

rôznych predmetov, alebo skúseností) nebol uvádzaný ako dôleţitý. Podľa výskumu 

Crowlinga (2005) sa motivácia dobrovoľníkov mení vzhľadom na dĺţku pôsobenia 

v dobrovoľníckej organizácii. Pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti udáva štyri 

dôvody: ciele organizácie, výhody, samotná činnosť, ľudia v organizácii. V kaţdej 

fáze dobrovoľníctva je jeden motivačný faktor najdôleţitejší a ostatné sú tieţ 

prítomné, ale menej dôleţité. U dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku 

činnosť jeden rok a dlhšie uvádza nasledujúce poradie motívov: samotná práca, ciele 

organizácie, výhody, ľudia. 
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7 Altruizmus a egoizmus 

7.1 Altruizmus 

Altruizmus (z lat. alter, druhý, 3. pád altrui, druhému) je moderné označenie 

pre postoje a jednanie, ktoré sleduje prospech druhého človeka (altruistické jednanie). 

Zakladateľ sociobiológie E.O. Wilson (1993, str. 200) definuje altruizmus ako: 

„Sebazničujúce či sebaoslabujúce správanie vykonávané v prospech iných. 

Altruizmus môţe byť celkom racionálny alebo automatický a neuvedomelý alebo 

uvedomelý, avšak vedený vrodenými emocionálnymi reakciami.“ Podľa 

Nakonečného (1999) altruizmus môţe, ale nemusí mať nutne znak pohotovosti zriecť 

sa vlastného dobra v prospech inej osoby. Nemusí teda súvisieť s obetou. Zvláštnou 

formou altruizmu je tzv. čistý altruizmus, o ktorom uvaţoval britský mysliteľ Herbert 

Spencer ako o postojoch alebo jednaniach, ktoré by sledovali výlučne prospech 

niekoho iného, prípadne ešte spojený s vlastnou stratou. Vzhľadom k spoločenskej 

povahe ľudského ţivota sa také jednania môţu vyskytovať len výnimočne, pretoţe za 

beţných okolností je prospech blízkej osoby vţdy do istej miery i prospechom 

vlastným. Ridley (2000) k tejto otázke dodáva, ţe „skutoční“ (čistí) altruisti môţu byť 

iba tí, ktorí konajú dobro z chladného presvedčenia oprosteného od všetkých emócií. 

Pokiaľ je teda naše správanie ovplyvnené súcitom či láskou, nemôţeme hovoriť o 

čistom altruizme. Podľa Nakonečného (1999) altruistické činy existujú, ale je otázne, 

čím sú motivované, keďţe povaha človeka je v podstate egoistická. Domnieva sa, ţe 

motivácia takéhoto správania súvisí s osobnou morálkou. 

Wilson (1993) rozlišuje dve základné formy kooperatívneho správania sa. Prvá 

forma, altruizmus „tvrdého jadra“ – altruistický, na iných ľudí zameraný impulz 

osoby, ktorá nevyjadruje túţbu po rovnakej spätnej reakcii a nevykonáva ţiadne 

nevedomé akcie, ktoré by viedli k takémuto cieľu. Takéto správanie sa 

pravdepodobne vyvinulo príbuzenským výberom, altruizmus „tvrdého jadra“ slúţi 

najbliţším príbuzným altruistu, naopak, rapídne klesá na intenzite, čím je 

príbuzenstvo vzdialenejšie. Druhá forma, altruizmus „mäkkého jadra“ je vrcholne 

sebecký. Takýto altruista očakáva pre seba a svojich najbliţších príbuzných odozvu 

v spoločnosti, jeho správanie je často celkom vedomým spôsobom vypočítavé 

a zlaďované so spoločenskými sankciami a poţiadavkami. Wilson tvrdí, ţe ľudský 

altruizmus, pokiaľ je zameraný na najbliţších príbuzných, je v podstate altruizmom 

../../../../heslo/130679-herbert-spencer
../../../../heslo/130679-herbert-spencer
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„tvrdého jadra“. Ostatok nášho altruizmu je v podstate altruizmom „mäkkého jadra“. 

Pozoruhodným faktom je, ţe intuitívne očakávame, ţe naše altruistické činy sa budú 

vyskytovať vo svojich najtvrdších formách. Podobne hovorí aj Dubnička (In Oborný, 

2006): či uţ ide o činy čisto humánne, zdanlivo altruistické, alebo priamo o „zločiny“, 

človek má tendenciu ospravedlňovať, zdôvodňovať a posväcovať svoje činy. 

Čo sa týka vzťahu altruizmu a prosociálneho správania Nakonečný (1999, str. 

105) hovorí, ţe prosociálne správanie je „ďalším konceptom z oblasti motivácie 

sociálneho správania, ktoré je tieţ označované termínom altruizmus.“ Prevaţná 

väčšina autorov nerozlišuje medzi prosociálnym správaním a altruizmom a obe pojmy 

povaţujú za významovo ekvivalentné. Termín altruizmus sa podľa Výrosta 

a Slaměníka (1997) často pouţíva pri charakterizovaní osobnosti (altruistická 

osobnosť). Vzhľadom k tomu sú aj definície oboch pojmov značne podobné, podľa 

Mussena (In Urbaníková, 2002, str. 7) sa prosociálne správanie „vzťahuje na činnosti 

konané s úmyslom pomôcť alebo prispieť inej osobe alebo skupine osôb bez toho, ţe 

by ich aktér očakával za to odmenu. Takéto činnosti aktéra často niečo stoja, vyţadujú 

od neho obeť, alebo vystavenie sa riziku.“ 

7.2 Výskum altruizmu 

Psychológovia skúmali pohotovosť v poskytovaní pomoci iným ľuďom, 

pokusným osobám bolo v rôznych situáciách predstierané, ţe je niekto zranený alebo 

v nebezpečenstve. Ako dôleţitý činiteľ sa ukázal počet účastníkov takejto udalosti 

(čím viac účastníkov, tým menšia pravdepodobnosť poskytnutia pomoci, a naopak). 

Tento jav sa vysvetľuje rozdelením zodpovednosti aj na iné osoby. Reykowski (In 

Nakonečný, 1995) a iní psychológovia, ktorí sa problémom prosociálneho správania 

zaoberali, vyslovili hypotézu, ktorú potvrdzujú aj skúsenosti, ţe pohotovosť 

k prosociálnemu správaniu je dôsledkom presvedčenia, ţe vnímaná osoba, 

nachádzajúca sa v nepriaznivej situácii, je podobná „ja“ a ţe pohotovosť pomoci inej 

osobe je tým väčšia, čím viac sa vnímaná osoba podobá „ja“. Nakonečný (1999) v 

tejto súvislosti hovorí o tzv. generalizovanom sebapojatí, čo znamená, ţe jedinec 

pomáha skôr tým ľuďom, ktorých zahŕňa do súčasti svojho vlastného sebapojatia, teda 

ľuďom tej skupiny, ktorej sa cíti byť príslušníkom. Exitujúce interindviduálne 

rozdiely v altruistickom preţívaní a správaní sú iba v malej miere spôsobené 

rodovými rozdielmi, podľa Mackovej (In Oborný, 2006) rozdiely súvisia 
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s individuálnym stupňom rozvoja emocionálnej, sociálnej, morálnej inteligencie 

a celkového stupňa integrácie osobnosti. 

7.3 Egoizmus 

Egoizmus sa beţne definuje ako sebectvo, vypočítavosť, prospechárstvo, 

egoista je človek, ktorý dbá len na vlastný prospech, v svojom správaní preferuje 

seba, vlastné záujmy a potreby bez ohľadu na záujmy iných ľudí a sociálnych skupín. 

Interpretácií egoizmu je mnoho, Pojman (In Oborný, 2006) ponúka štyri rôzne 

varianty chápania egoizmu. Prvým je personálny egoizmus, ktorý chápe status 

sebectva ako cielený a zámerný egoizmus na základe voľby. Je zaloţený na 

uprednostňovaní vlastného záujmu bez ohľadu na druhého. Je prejavom výlučnej 

sebalásky, čistým, zreteľným sebectvom. Ako ďalšie varianty uvádza psychologický 

egoizmus, individuálny a univerzálny etický egoizmus. Psychologický egoizmus 

prezentuje ako psychologickú teóriu o ľudskej prirodzenosti, o pôvode a motivácii 

ľudského správania a konania. Podľa nej je človek vo svojom konaní vţdy 

motivovaný vlastnými potrebami a záujmami, vţdy koná vedome vo vlastnom 

záujme, vţdy sa usiluje v plnej miere uplatniť a presadiť a nemôţe konať inak. V jeho 

rámci je altruizmus nemoţný. Človek koná a je ochotný konať dobro, alebo pomôcť, 

len zo sebectva. Pomôţe, poskytne pomoc druhému nie pre jeho záchranu, ale pre 

pokoj vlastnej mysle, pre to, aby mal čisté svedomie, pre svoje dobro, uspokojenie. 

Z tohto pohľadu je altruizmus vţdy len zamaskovaným sebectvom. Tento paradox 

popisuje Šmidkeová (In Oborný, 2006, str. 179) „z opačného konca“: „egoista, pre to, 

aby dosiahol svoj cieľ, musí sa nevyhnutne stať altruistom a konať a správať sa 

v zmysle altruizmu.“ Na otázku altruistickej alebo egoistickej povahy človeka 

odpovedá teória racionálnej voľby, ţe človek koná vţdy len pre svoj úţitok, egoizmus 

nie je intuitívne ale cielené konanie, ku ktorému sa rozhodujeme. Uţ Protagoras 

vnímal egoizmus ako nevyhnuté východisko kaţdého ľudského konania, pretoţe vţdy 

koná konkrétny človek s konkrétnymi názormi, potrebami a vyznávajúci konkrétne 

hodnoty. Steinerovým (1996) pohľadom nadobúda egoizmus iný rozmer, chápe ho 

ako venovanie sa človeka záujmom, ktoré podporujú zvyšovanie jeho vlastnej 

osobnosti, egoizmus sa tak javí ako dôleţitý predpoklad pre zvyšovanie kvality 

vlastného ţivota, vo význame obohacovania svojho duševného ţivota. 



 29 

7.4 Altruizmus verzus egoizmus 

Egoizmus beţne kladieme ako protiklad nielen k altruizmu, ale často 

k spoločenskému správaniu vôbec. Chápeme ho najmä v jeho vyhranených formách, 

ako bezvýhradné sústredenie sa na seba, svoje hodnoty, potreby. Tieto vlastnosti sú 

povaţované za škodlivé z hľadiska spoločnosti, ale aj individuálneho vývinu ľudskej 

osoby (Oborný, 2006). Tento názor zastáva Dopita, ktorý sa na altruizmus a egoizmus 

pozerá ako na dva vyhranené póly jedného kontinua. Iný názor zastáva Brezinský (In 

Oborný, 2006, str. 15): „V slovníkových definíciách egoizmus a altruizmus netvoria 

skutočné protiklady. Pri egoizme sa spomína hodnotová orientácia subjektu na vlastné 

hodnoty a záujmy bez ohľadu na záujmy a hodnoty iných. Altruizmus zasa býva 

charakterizovaný  ako orientácia na záujmy iných, no bez negácie významu 

samotného „altruistického“ subjektu. Uvedené kategórie netvoria krajnosti, resp. 

egoizmus má ku krajnosti „bliţšie“ neţ altruizmus.“ V ideálnom prípade moţno tieto 

javy chápať ako úzko prepojené. Egoizmus ako vedomie vlastnej hodnoty, ale 

i neustále pripomínanie subjektívnosti svojho pohľadu na svet a altruizmus zasa ako 

vedomie hodnoty spoločnosti aj iných ľudí, ako aj snaha pomôcť. 

Reykowski a Smoleňska (In Oborný, 2006) uviedli odlišné kontinuum, na 

ktorom rozlišujú šesť typov sociálneho správania: 

 Exploatačné správanie (doslova vykorisťovateľské) – zamerané na prospech 

aktéra za cenu spôsobenia ujmy recipientovi 

 Egoistické správanie – zamerané na prospech aktéra pričom tento mimovoľne 

spôsobuje ujmu recipientovi 

 Ipsocentrické správanie – zamerané na prospech aktéra pričom záujmy 

recipienta tu nie sú zahrnuté 

 Pomáhajúce správanie – zamerané na spoločný prospech aktéra a recipienta 

pričom aktér obetuje iba čisté náklady (napr. strata času) 

 Altruistické správanie – zamerané na prospech recipienta pričom aktér obetuje 

svoj záujem 

V tomto zmysle moţno rozlišovať sociálne správanie na kontinuu od vykorisťovania 

druhej osoby aţ po výrazne obetavé správanie voči inému, v ktorom sa aktér vzdáva 

časti seba. 
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8 Príčiny ukončenia dobrovoľníckej činnosti 

V súvislosti s ukončením dobrovoľníckej činnosti je dôleţité si uvedomiť, ţe 

mladí ľudia nechcú byť v organizácii iba v úzadí a robiť „iba“ dobrovoľnícku činnosť, 

ale chcú sa zúčastňovať a mať vplyv na chod organizácie. „Chcú mať moţnosť 

vyjadriť sa k rozhodnutiam organizácie a mať na ne vplyv“ (Ochmanová, Jordan, 

1997, str. 11). V prípade neuspokojenia tejto potreby je odchod z organizácie jednou z 

moţností. Podobne hovorí Matoušek: „dobrovoľníctvo je silné tam, kde ľudia majú 

dlhodobo slobodu, kde sa necítia bezmocní voči reţimom a kde majú skúsenosť, ţe 

dobrovoľníctvo môţe riešiť veci, ktoré by inak nikto neriešil.“ Ďalej dodáva, ţe: 

„dobrovoľníci obvykle skončia, ak je pomer „prínosov“ a „výdajov“ pre nich 

nevýhodný.“ Brozmanová Gregorová vidí príčiny poklesu dobrovoľníckeho úsilia 

najmä v narastajúcom individualizme, rozpade tradičných lokálnych sietí a komunít, 

presadzujúcom sa konzumnom spôsobe ţivota, či uzatváraní sa jednotlivcov „pred 

vonkajším svetom“. Tošner a Sozanská (2002, str. 55) vytvorili zoznam hlavných 

príčin, ktoré dobrovoľníkov brzdia, demotivujú: 

 Zistia veľký rozdiel medzi očakávaniami a skutočnou činnosťou. 

 Majú pocit, ţe ich pomoc je k ničomu. 

 Nedostanú ţiadnu spätnú väzbu, ani pochvalu či ocenenie. 

 Úlohy sú príliš rutinné, ţiadna rozmanitosť.   

 Cítia nedostatočnú podporu spolupracovníkov. 

 Úloha alebo tím neprináša takmer ţiadnu prestíţ. 

 Činnosť im nedáva moţnosť osobného rastu. 

 Majú príliš malé moţnosti prejaviť  iniciatívu či tvorivosť. 

 Cítia napätie medzi spolupracovníkmi. 

Príčiny ukončenia dobrovoľníckej činnosti môţu byť teda rôzne. Pre vedenie 

organizácie je dôleţité tieto príčiny poznať a úspešne im predchádzať. Podľa 

Grimovej (In Tošner, 2003) demotivácií a odchodu dobrovoľníka je moţné predísť 

motiváciou, supervíziou v širšom poňatí, moţnosťou vlastného rozvoja a uznaním. 

Urbánková (In Tošner, 2003) tvrdí, ţe dobrovoľník je prvým ukazovateľom 

toho, ak zariadenie nefunguje tak, ako fungovať má. Tieţ sa potvrdilo, ţe spokojný 

a vnútorne naplnený dobrovoľník zotrváva v organizácii (Marošiová, Majchrák, 

2005). 
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9 Prekáţky, význam a funkcie dobrovoľníctva 

9.1 Prekáţky v oblasti dobrovoľníctva 

Základnou prekáţkou je predovšetkým nízke spoločenské uznanie hodnoty 

a prínosu dobrovoľníctva. Ťaţko sa chápe, ţe niekto niečo robí zadarmo a vo svojom 

voľnom čase. K ďalším často uvádzaným prekáţkam patrí aj chýbajúca legislatíva 

k právnemu ošetreniu vzťahu dobrovoľníkov a organizácií a absencia systematického 

prístupu v plánovaní práce s dobrovoľníkmi. Mnohé nedostatky sú ešte 

„pozostatkom“ minulého reţimu, ako píšu Tošner a Sozanská (2002, str. 55): „Bariéry 

dobrovoľníctva nemiznú samé o sebe, dedičstvo minulosti, pretrhané väzby medzi 

ľuďmi sa neobnovia zo dňa na deň.“ 

9.2 Funkcie a význam dobrovoľníctva v spoločnosti 

Medzi významné funkcie pripisované dobrovoľnému zdruţovaniu, ktoré 

uvádza Dudeková (1998, str. 51) patria: 

 Sociálno-identifikačná (priestor pre sebarealizáciu, ţenskú emancipáciu) 

 Sociálno-integračná (socializácia jednotlivca a sociálnych skupín, komunikácia 

na báze rovnosti, presahujúcej sociálne vrstvy) 

 Kultúrno-výchovná 

 Politická funkcia (od preberania verejných úloh aţ po vyjadrovanie záujmov 

politických smerov, nástroj demokratizácie a emancipácie) 

Ďalšia funkcia neštátnych neziskových organizácií spočíva v tom, ţe dopĺňajú, 

respektíve nahrádzajú sluţby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť. Podľa Marošiovej 

a Majchráka (2005) efektívne dobrovoľníctvo prináša prospech aj pre spoločnosť aj 

pre samotného dobrovoľníka. Preto o  prínose dobrovoľníkov môţeme hovoriť 

v spoločenskej a individuálnej rovine. V spoločenskej rovine dobrovoľníci prispievajú 

okrem iného k sociálnej integrácii rôznych sociálnych skupín, národnostných menšín, 

generácií. V individuálnej rovine môţe byť dobrovoľnícka práca spôsobom 

sebarealizácie, trávenia voľného času, získavania profesionálnych zručností či 

znalostí, spoznávania nových ľudí a prejavom altruizmu. Dobrovoľníctvo je totiţ, ako 

uvádza Mydlíková a kol. (2002), jedna z ciest, ktorá vedie ľudstvo k humanizácií a to 

najmä v prostredí spoločnosti, vyznávajúcej hmotné hodnoty. 
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EMPIRICKÁ ČASŤ 

Výskumný problém a výskumné ciele 

 Vo výskume sme venovali hlavnú pozornosť motivácii dobrovoľníkov. 

Zisťovali sme najmä štruktúru, preferenciu motívov v závislosti na rode a veku, a 

preferenciu altruistických a egoistických motívov. Výskum bol uskutočnený na 

vzorke dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládeţou v Saleziánskom 

mládeţníckom stredisku v Prešove. Našimi cieľmi bolo: 

1. Zistiť štruktúru motívov mladých dobrovoľníkov u saleziánov. 

2. Zistiť štruktúru a preferenciu altruistických a egoistických motívov. 

3. Zistiť rodové a vekové rozdiely v štruktúre motívov. 

Hypotézy 

 Hypotéza 1: Predpokladáme takú štruktúru motívov, kde budú vyššie skórovať 

motívy súvisiace s prosociálnym správaním a egoistické motívy budú skórovať niţšie. 

Hypotéza 1.1: Predpokladáme nasledujúce poradie v štruktúre motívov: 1. samotná 

práca, 2. ciele organizácie, 3. výhody a 4. ľudia. 

Hypotéza 2: Predpokladáme rodové rozdiely v štruktúre preferencií motívov. 

Hypotéza 3: Predpokladáme vzťah veku a motívov, kde s niţším vekom sa bude 

vyskytovať väčší súhlas, kladná korelácia, s egocentrickými motívmi (spoločenstvo 

ľudí, vyuţitie voľného času) a s vyšším vekom bude väčší súhlas, negatívna korelácia, 

s altruisticky orientovanými motívmi (pomoc iným, ideály, osobné presvedčenie). 

Vzorka 

 Cieľovou skupinou výskumu boli dobrovoľníci – animátori Saleziánskeho 

mládeţníckeho strediska v Prešove. Títo mladí ľudia sa pravidelne, raz do týţdňa, 

stretávajú na formačnom stretnutí a zároveň sa venujú deťom a mladým, na 

stretnutiach alebo krúţkoch, ktoré sami vedú. Okrem týchto týţdňových stretnutí 

a rozlične zameraných krúţkov pomáhajú aj pri organizácii športových turnajov, 

turistických a poznávacích výletov a v čase letných prázdnin, stanových 

a prímestských táborov. Zdruţenie saleziánskej mládeţe má kresťanský charakter, 

spolupracuje s rehoľou saleziánov a aj dobrovoľníci sú praktizujúci veriaci. Výskumu 

sa zúčastnilo 12 animátorov a 20 animátoriek vo veku od 16 do 24 rokov. Jednalo sa 
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o nenáhodný dostupný výber, pričom oslovení boli všetci členovia komunity. Pre 

účely výskumu boli pouţité údaje všetkých osôb, ktoré dotazníky vyplnili. 

Nasledujúca tabuľka bliţšie zobrazuje rodové a vekové zastúpenie účastníkov, počet 

rokov navštevovania mládeţníckeho strediska, kde sú započítané roky navštevovania 

strediska v období pred tým, neţ začali vykonávať dobrovoľnícku činnosť spolu 

s ďalším ukazovateľom, počtom rokov, vyjadrujúcim ako dlho vykonávajú 

dobrovoľnícku činnosť v tejto organizácii a nakoniec ja to vek detí a mladých, ktorým 

sa venujú. 

 

Tab. 1 : Popis vzorky 

 

rod 

 

vek 

počet rokov 

navštevovania 

saleziánov 

počet rokov 

vykonávania 

dobrovoľníctva 

vek skupiny, 

ktorej sa venujú 

muţ N 12  

priemer 20,42 9,67 4,75 12,17 

minimum 18 4 2 10 

maximum 23 14 8 15 

smerodajná 

odchýlka 1,88 3,39 1,96 1,53 

ţena N 20  

priemer 18,5 7,63 3,55 13 

minimum 16 2 1 7 

maximum 24 20 11 17 

smerodajná 

odchýlka 2,21 3,79 2,67 2,79 

spolu N 32  

priemer 19,22 8,42 4 12,68 

minimum 16 2 1 7 

maximum 24 20 11 17 

smerodajná 

odchýlka 2,27 3,72 2,46 2,39 

 

V druhej tabuľke sú dobrovoľníci usporiadaní podľa typu školy na ktorej študujú, 

prípadne akú školu majú ukončenú (číslo vyjadruje počet osôb). 

 

Tab. 2 : Popis vzorky - vzdelanie 

 

 
stredná škola gymnázium vysoká škola 

muţ 2 4 6 

ţena 5 7 7 

spolu 7 11 13 
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Priebeh výskumu a návratnosť vyplnených dotazníkov 

 Vzhľadom na rozsah dotazníka vypĺňanie údajov prebiehalo individuálnou 

formou v priebehu jedného týţdňa. Dobrovoľníci vypĺňali dotazník doma, vo svojom 

voľnom čase. Rozdaných bolo 40 dotazníkov, celková návratnosť (31 zo 40) 

predstavuje 77,5 %. 

Nástroje 

 Na zber výskumných údajov sme pouţili, nami preloţený (príloha A), 

Volunteer Motivation Inventory, ktorého autorom je Judy Esmond, Ph.D. a jeho 

asistent Patrick Dunlop (2004). Dotazník obsahuje 44 poloţiek rozdelených do 

nasledujúcich desiatich škál: Hodnoty – opisujú motiváciu dobrovoľníka ako moţnosť 

konať podľa pevných presvedčení o dôleţitosti pomoci iným. Nízke skóre v tejto 

škále poukazuje na to, ţe dobrovoľník je motivovaný pomáhať iným práve kvôli 

pomoci. Vysoké skóre naznačuje, ţe dobrovoľník sa menej zaujíma o dobrovoľníctvo 

ako o spôsob pomáhania iným. 

Uznanie – opisuje radosť dobrovoľníka z uznania, ktoré mu jeho činnosť prináša. Teší 

sa, ţe jeho schopnosti a príspevky sú cenené a to ho motivuje k dobrovoľníctvu. 

Nízke skóre poukazuje na silnú túţbu po spoločenskom uznaní za jeho činnosť, zatiaľ 

čo vysoké skóre značí menší záujem o spoločenské uznanie za dobrovoľnícku 

činnosť. 

Sociálna interakcia – opisuje situáciu, keď sa dobrovoľník teší najmä sociálnej 

atmosfére dobrovoľníctva, teší sa zo vzájomných interakcií s inými ľuďmi a z 

moţnosti vytvárať sociálne siete. Nízke skóre vyjadruje silnú túţbu zoznámiť a 

spriateliť sa s novými ľuďmi prostredníctvom dobrovoľníctva. Vysoké skóre udáva, 

ţe stretávanie ľudí nie je pre dobrovoľníka dôleţitý dôvod k dobrovoľníctvu. 

Vzájomná výmena – opisuje situáciu, kedy sa dobrovoľník teší z dobrovoľnej činnosti 

a vidí ju ako veľmi rovnú výmenu. Dobrovoľník má silné porozumenie pre „vyššie 

dobro“. Nízke skóre v tejto škále naznačuje, ţe dobrovoľníka motivuje očakávanie, ţe 

svojou dobrovoľníckou činnosťou zapríčiní neskoršie dobro. Vysoké skóre poukazuje 

na to, ţe pre dobrovoľníka nie je dôleţité očakávanie, ţe svojou činnosťou zapríčiní 

neskoršie dobro. 

Reaktivita – opisuje situáciu, keď dobrovoľník nie je dobrovoľníkom preto, aby 

„liečil“, urovnal, alebo inak sa venoval svojim minulým otázkam, sporom. Nízke 
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skóre na tejto škále môţe znamenať, ţe dobrovoľníka k jeho činnosti motivuje 

potreba, alebo snaha riešiť svoje problémy. Vysoké skóre vyjadruje malú potrebu 

dobrovoľníka venovať sa vlastným minulým otázkam prostredníctvom 

dobrovoľníctva. 

Sebaúcta – opisuje situáciu, keď sa dobrovoľník pokúša zlepšiť sebaúctu alebo pocit 

vlastnej hodnoty prostredníctvom dobrovoľníctva. Nízke skóre v tejto škále indikuje, 

ţe dobrovoľník je motivovaný pocitom, ţe prostredníctvom dobrovoľníctva sa stáva 

lepším. Vysoké skóre indikuje, ţe dobrovoľník nepokladá dobrovoľníctvo za 

prostriedok zlepšenia sebaúcty. 

Spoločenské dôvody – opisuje situáciu, keď sa dobrovoľník pokúša prispôsobiť 

normatívnym vplyvom preňho dôleţitých ľudí (napríklad priateľov alebo rodiny). 

Nízke skóre v tejto škále poukazuje, ţe dobrovoľník môţe byť dobrovoľníkom, 

pretoţe mnoho jeho priateľov alebo členov rodiny sú tieţ dobrovoľníkmi a oni chcú, 

aby „nasledoval ich príklad“. Vysoké skóre môţe naznačovať, ţe dobrovoľník mal 

málo priateľov alebo členov rodiny, ktorí uţ boli dobrovoľníkmi. 

Vývoj (rozvíjanie) kariéry – opisuje situáciu, keď dobrovoľník je motivovaný 

k dobrovoľníctvu získavaním skúsenosti a zručností v oblasti, ktorá mu môţe pomôcť 

nájsť zamestnanie. Nízke skóre v tejto škále oznamuje silnú túţbu získať cenné 

skúsenosti pre budúce zamestnanie a/alebo vytvárať pracovné kontakty. Vysoké skóre 

v tejto škále oznamuje menší záujem o získavanie skúsenosti pre budúce zamestnanie 

alebo vytváranie pracovných kontaktov. 

Pochopenie (porozumenie) – opisuje situáciu, keď sa dobrovoľník snaţí porozumieť 

najmä sebe samému, alebo ľuďom, ktorým pomáha a/alebo organizácii, v ktorej je 

dobrovoľníkom. Nízke skóre v tejto škále poukazuje na silnú túţbu učiť sa z 

dobrovoľníckych skúseností. Vysoké skóre v tejto škále poukazuje na menšiu túţbu 

dobrovoľníka porozumieť sebe prostredníctvom dobrovoľníckych skúseností. 

Obrana (únik) – opisuje situáciu, keď dobrovoľníctvo pre dobrovoľníka je spôsob 

úteku pred negatívnymi pocitmi o sebe samom. Nízke skóre udáva, ţe dobrovoľník 

môţe byť dobrovoľníkom preto, aby sa vyhol alebo zabudol na negatívne pocity 

o sebe samom. Vysoké skóre poukazuje na to, ţe dobrovoľník nepouţíva 

dobrovoľníctvo ako spôsob úniku pred negatívnymi pocitmi k sebe samému. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty reliability škál dotazníka VMI. U dvoch 

škál, hodnoty a vývoj kariéry, boli z dôvodu zvýšenia reliability vylúčené niektoré 

poloţky. 
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Tab. 3 : Hodnoty reliability škál dotazníka VMI 

 

škály VMI 
počet 

poloţiek 
reliabilita 

poloţkovou analýzou 

vylúčené itemy 

výsledná 

reliabilita 

hodnoty 5 0,539 poloţka č. 38 a 11  0,638 

uznanie 5 0,624   

sociálna interakcia 4 0,787   

vzájomná výmena 2 0,857   

reaktivita 4 0,421   

sebaúcta 5 0,617   

spoločenské dôvody 5 0,800   

vývoj kariéry 4 0,602 poloţka č. 17 0,707 

pochopenie, porozumenie 5 0,871   

obrana, únik 5 0,797   

 

 

Okrem VMI dotazníka sme na zber údajov pouţili aj nami vytvorený dotazník 

(príloha B). V úvode sme zisťovali sociodemografické údaje (rod, vek, škola, počet 

rokov navštevovania saleziánov, počet rokov vykonávania animátorskej činnosti, 

priemerný vek detí alebo mladých, ktorým sa venujú), následne mali animátori uviesť 

tri najdôleţitejšie veci, podľa poradia, ktoré ich vedú k vykonávaniu tejto činnosti. 

Jednotlivé odpovede sme, na základe podobnosti zoradili do týchto kategórií (príloha 

C): 1. pomoc deťom a mladým, ich formácia, 2. osobný rast, naplnenie, 

sebarealizácia, 3. záujem o deti a mladých, ich šťastie, ţivot, 4. kresťanská viera, 

osobné presvedčenie, 5. spoločenstvo ľudí, 6. zisk skúseností, iné prínosy, 7. 

efektívne vyuţitie voľného času, 8. odplata, forma vďaky. V úvodnej časti mali 

animátori ešte na päť bodovej škále odpovedať na otázku sebahodnotenia ako 

animátora a dôleţitosti animátorstva pre seba. Pri tvorbe poloţiek dotazníka motivácie 

sme sa opierali o dotazníky v týchto výskumoch Fitch (1987, Community Service 

Involvement Survey, In Zweigenhaft, 1996), Clary, Snyder (1999, Volunteer 

Functions Inventory), Littlepage (2004), Keunsu Han (2007), Rehberg (2005), 

Hyosung Chun (2003), Cole (1998). Motívy sme rozdelili na altruistické a egoistické, 

v rámci ktorých sme vytvorili spolu jedenásť škál (5 pre altruistické a 6 pre egoistické 

motívy. V nasledujúcich tabuľkách uvádzame prehľad jednotlivých škál spolu 

s hodnotami reliability. 
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Tab. 4 : Hodnoty reliability škál altruistických motívov 

 

škály altruistických 

motívov 

počet 

poloţiek 
reliabilita 

pomoc ľuďom 9 0,868 

práca pre druhých 9 0,772 

činnosť podľa ideálov 7 0,764 

osobné presvedčenie 12 0,814 

vytváranie spoločenstva 10 0,879 

 

Tab. 5 : Hodnoty reliability škál egoistických motívov 

 

škály egoistických 

motívov 

počet 

poloţiek 
reliabilita 

stretávanie ľudí 7 0,866 

práca na sebe 11 0,836 

vlastné ego 10 0,788 

rôzne očakávania 7 0,700 

trávenie voľného času 8 0,836 

konkrétne výhody 10 0,837 

Štatistické spracovanie údajov 

 Dotazníkmi získané údaje sme spracovali pomocou programu SPSS. Zisťovali 

sme normalitu rozloţenia prostredníctvom ukazovateľa zošikmenia (skewness) 

a keďţe údaje boli normálne rozloţené, pre porovnanie priemerov sme pouţili t-test 

pre dva nezávislé výbery a pearsonov korelačný koeficient pre výpočet korelácie. 

Výsledky 

 Hypotéza 1: Predpokladali sme takú štruktúru motívov, kde vyššie skórujú 

motívy súvisiace s prosociálnym správaním a egoistické motívy skórujú niţšie, 

pričom sme predpokladali nasledujúce poradie v štruktúre motívov: 1. samotná práca, 

2. ciele organizácie, 3. výhody a 4. ľudia. Hypotézu 1 sme overovali na troch 

úrovniach – na základe voľných výpovedí o najdôleţitejších motívoch k animátorstvu, 

pomocou dotazníka VMI a vlastným dotazníkom. 

V úvodnej časti dotazníka bolo úlohou dobrovoľníkov napísať tri najdôleţitejšie veci, 

podľa poradia, ktoré ich vedú k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Po vyhodnotení 

(príloha 3), sme napísané motívy zoskupili do v tabuľke uvedených skupín, ktoré sú 

usporiadané podľa toho, ako často boli uvádzané jednotlivé motívy z príslušnej 



 38 

skupiny. Číslo za názvom udáva, koľkokrát bol motív z danej skupiny uvedený, bez 

ohľadu na poradie a za ním je percentuálne vyjadrenie výskytu. 

 

Tab. 6 : Dobrovoľníkmi uvedené motívy 

 

1 pomoc deťom a mladým, ich formácia 24 24,70% 

2 osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 23 23,70% 

3 záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 16 16,50% 

4 kresťanská viera a osobné presvedčenie 9 9,30% 

5 spoločenstvo ľudí 8 8,20% 

6 zisk skúseností, iné výhody 8 8,20% 

7 efektívne vyuţitie voľného času 6 6,30% 

8 odplata, forma vďaky 3 3,10% 

 

Dobrovoľníci najčastejšie (24,7 %) udávali motívy patriace do skupiny pomoc deťom 

a mladým, ich formácia, tieto motívy boli uvádzané ako: „cítim potrebu pomáhať 

ľuďom, toto je výborný spôsob akým sa to dá“. Len o percento menej boli zastúpené 

motívy, zo skupiny osobný rast, naplnenie, sebarealizácia. Najmenej sa vyskytovali 

motívy efektívneho vyuţitia voľného času (6,3 %) a odplaty, formy vďaky (3,1 %): 

„forma vďaky za to, čo sa mi dostalo, čosi ako odplata“. 

 

Z odpovedí na poloţky v dotazníku VMI sme pre kaţdého účastníka vypočítali 

priemernú hodnotu odpovede kaţdej škály (súčet hodnôt odpovedí na poloţky jednej 

škály sme vydelili počtom poloţiek danej škály). Výsledné priemerné hodnoty pre 

jednotlivé škály (priemer priemerov odpovedí na jednotlivé škály všetkých účastníkov 

výskumu) dotazníka VMI vypovedajú o tom, ktoré motívy boli dobrovoľníkmi 

najpreferovanejšie, s ktorými najčastejšie vyjadrovali súhlas. 

 

Tab. 7 : Priemerné odpovede na poloţky škál dotazníka VMI 

 

 škála VMI priemer 

1 pochopenie 2,18 

2 hodnoty 2,21 

3 sociálna interakcia 2,25 

4 reaktivita 2,31 

5 vzájomná výmena 2,42 

6 uznanie 2,43 

7 sebaúcta 2,83 

8 vývoj kariéry 3,24 

9 obrana, únik 3,47 

10 spoločenské dôvody 3,61 
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Dobrovoľníci v priemere vyjadrili najväčší súhlas s poloţkami škály pochopenia, 

hodnôt a sociálnej interakcie. Naopak menej súhlasné odpovede sa vyskytli pri 

poloţkách týchto škál: vývoj kariéry, obrana (únik) a spoločenské dôvody. 

 

Pri nami vytvorenom dotazníku sme vypočítali priemerné hodnoty odpovedí na 

poloţky jednotlivých škál rovnakým, vyššie uvedeným postupom, ako pri dotazníku 

VMI. V tabuľke uvádzame hodnoty priemerných odpovedí na poloţky jednotlivých 

škál. 

 

Tab. 8 : Priemerné odpovede na poloţky škál nášho dotazníka 

 

 škála priemer 

1 osobné presvedčenie 1,75 

2 pomoc ľuďom 1,80 

3 práca pre druhých 1,86 

4 vytváranie spoločenstva 1,88 

5 činnosť podľa ideálov 1,94 

6 práca na sebe 1,99 

7 stretávanie ľudí 2,46 

8 konkrétne výhody 2,75 

9 trávenie voľného času 2,86 

10 vlastné ego 3,08 

11 rôzne očakávania 3,30 

 

Dobrovoľníci vo svojich odpovediach vyjadrili najväčší súhlas s poloţkami patriacimi 

do škál osobného presvedčenia, pomoci ľuďom a práci zameranej na druhých 

a zároveň najmenej súhlasili s poloţkami z týchto škál: trávenie voľného času, vlastné 

ego a rôzne očakávania. 

 

Hypotéza 2: Predpokladali sme rodové rozdiely v štruktúre a preferencií jednotlivých 

motívov. Analyzovali sme (bez ohľadu na poradie) frekvenciu motívov, ktoré mali 

dobrovoľníci v dotazníku sami uviesť, zvlášť u dobrovoľníkov a zvlášť 

u dobrovoľníčok. Dobrovoľníci najčastejšie uvádzali motívy patriace do týchto troch 

skupín – najpočetnejšie zastúpenie mali motívy zo skupiny osobný rast, naplnenie, 

sebarealizácia, potom pomoc deťom a mladým, ich formácia a tretie najviac zastúpené 

boli motívy zo skupiny zisk skúseností, iné výhody, číslo za názvom vyjadruje 

koľkokrát bol motív patriaci do tejto skupiny uvedený. 
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Tab. 9 : Tri skupiny najčastejšie uvádzaných motívov u dobrovoľníkov 

 

1 osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 11 

2 pomoc deťom a mladým, ich formácia 8 

3 zisk skúseností, iné výhody 5 

 

V prípade dobrovoľníčok boli uvádzané najmä motívy patriace do týchto skupín - 

pomoc deťom a mladým, ich formácia, potom záujem o deti, ich šťastie, ţivot a tretie 

najčastejšie uvádzané boli motívy zo skupiny osobný rast, naplnenie, sebarealizácia. 

 

Tab. 10 : Tri skupiny najčastejšie uvádzaných motívov u dobrovoľníčok 

 

1 pomoc deťom a mladým, ich formácia 16 

2 záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 14 

3 osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 12 

 

Pri porovnaní priemerných hodnôt odpovedí na poloţky jednotlivých škál VMI 

dotazníka v závislosti od rodu sme u dobrovoľníkov dospeli k týmto výsledkom. 

V tabuľkách uvádzame najprv poradie preferovaných motívov, samostatne u muţov 

a u ţien, a potom testovane rozdielov pomocou t – testu. 

 

Tab. 11 : Priemerné, podľa poradia usporiadané hodnoty odpovedí na poloţky škál 

VMI dotazníka u dobrovoľníkov 

 
 škála VMI priemer 

1 hodnoty 2,14 

2 sociálna interakcia 2,46 

3 pochopenie 2,50 

4 uznanie 2,53 

5 vzájomná výmena 2,54 

6 reaktivita 2,63 

7 sebaúcta 2,78 

8 vývoj kariéry 3,33 

9 spoločenské dôvody 3,57 

10 obrana, únik 3,83 

 

 

Dobrovoľníci najväčší súhlas vyjadrili v poloţkách škál hodnôt, sociálnej interakcie, 

pochopenia a najmenej súhlasili s poloţkami škál vývoj kariéry, spoločenské dôvody 

a obrana (únik). 
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U dobrovoľníčok sme zistili takéto poradie škál: 

 

Tab. 12 : Priemerné, podľa poradia usporiadané hodnoty odpovedí na poloţky škál 

VMI dotazníka u dobrovoľníčok 

 
 škála VMI priemer 

1 pochopenie 1,98 

2 sociálna interakcia 2,13 

3 reaktivita 2,13 

4 hodnoty 2,25 

5 vzájomná výmena 2,35 

6 uznanie 2,38 

7 sebaúcta 2,86 

8 vývoj kariéry 3,18 

9 obrana, únik 3,25 

10 spoločenské dôvody 3,64 

 

Dobrovoľníčky vyjadrovali súhlas najmä s poloţkami škál pochopenia, sociálnej 

interakcie, reaktivity a nesúhlas skôr s poloţkami škál vývoj kariéry, obrana (únik), 

spoločenské dôvody. 

 

Priemery sme porovnávali t – testom pre dva nezávislé výbery 

 

Tab. 13 : Porovnanie priemerov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v preferencií 

motívov v škálach dotazníka VMI, (t – test pre dva nezávislé výbery) 

 

škála VMI 
priemer 

dobrovoľníkov 

priemer 

dobrovoľníčok 
t signifikancia 

reaktivita 2,63 2,13 2,47 0,02 

obrana, únik 3,83 3,25 2,32 0,03 

pochopenie 2,50 1,98 2,19 0,04 

sociálna interakcia 2,46 2,13 1,16 0,26 

uznanie 2,53 2,38 0,67 0,51 

vývoj kariéry 3,33 3,18 0,57 0,57 

vzájomná výmena 2,54 2,35 0,49 0,63 

hodnoty 2,14 2,25 -0,43 0,67 

sebaúcta 2,78 2,86 -0,39 0,70 

spoločenské dôvody 3,57 3,64 -0,28 0,78 

 

Porovnaním priemerov sme zistili, na hladine významnosti 0,05, signifikantný rodový 

rozdiel v štruktúre motívov v škálach reaktivita, obrana (únik) a pochopenie, pričom 

dobrovoľníčky viac preferovali motívy vo všetkých troch škálach ako dobrovoľníci. 
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Pre zistenie rodových rozdielov v štruktúre a preferencií motívov nami vytvoreným 

dotazníkom sme pouţili taký istý postup ako pri dotazníku VMI. Preferencia motívov 

u dobrovoľníkov je nasledovná: 

 

Tab. 14 : Priemerné hodnoty odpovedí na poloţky škál nášho dotazníka u 

dobrovoľníkov 

 škála priemer 

1 osobné presvedčenie 1,94 

2 práca pre druhých 1,97 

3 pomoc ľuďom 2,05 

4 činnosť podľa ideálov 2,12 

5 práca na sebe 2,15 

6 vytváranie spoločenstva 2,22 

7 stretávanie ľudí 2,80 

8 trávenie voľného času 2,99 

9 vlastné ego 3,14 

10 konkrétne výhody 3,17 

11 rôzne očakávania 3,32 

 

Dobrovoľníci najväčší súhlas vyjadrovali s poloţkami škál osobné presvedčenie, 

práca pre druhých, pomoc ľuďom a súčasne najmenší súhlas s poloţkami škál vlastné 

ego, konkrétne výhody a rôzne očakávania. 

 

U dobrovoľníčok bola preferencia motívov nasledovná: 

 

Tab. 15 : Priemerné hodnoty odpovedí na poloţky škál nášho dotazníka u 

dobrovoľníčok 

 škála priemer 

1 osobné presvedčenie 1,64 

2 pomoc ľuďom 1,64 

3 vytváranie spoločenstva 1,69 

4 práca pre druhých 1,79 

5 činnosť podľa ideálov 1,83 

6 práca na sebe 1,89 

7 stretávanie ľudí 2,25 

8 konkrétne výhody 2,51 

9 trávenie voľného času 2,78 

10 vlastné ego 3,05 

11 rôzne očakávania 3,29 

 

Dobrovoľníčky vyjadrovali súhlas najmä s poloţkami škál osobné presvedčenia, 

pomoc ľuďom, vytváranie spoločenstva a menej s poloţkami škál trávenie voľného 

času, vlastné ego a rôzne očakávania. 
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Priemery sme porovnávali t – testom pre dva nezávislé výbery 

 

Tab. 16 : Porovnanie priemerov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v preferencií 

motívov v škálach nášho dotazníka, (t – test pre dva nezávislé výbery) 

 

škála 
priemer 

dobrovoľníkov 

priemer 

dobrovoľníčok 
t signifikancia 

pomoc ľuďom 2,05 1,64 2,59 0,01 

vytvárania spoločenstva 2,22 1,69 2,87 0,01 

konkrétne výhody 3,17 2,51 2,78 0,01 

osobné presvedčenie 1,94 1,64 2,48 0,02 

stretávanie ľudí 2,80 2,25 2,11 0,04 

činnosť podľa ideálov 2,12 1,83 1,81 0,08 

práca na sebe 2,15 1,89 1,60 0,12 

práca pre druhých 1,97 1,79 1,28 0,21 

trávenie voľného času 2,99 2,78 0,84 0,41 

vlastné ego 3,14 3,05 0,47 0,64 

rôzne očakávania 3,32 3,29 0,13 0,90 

 

 

Porovnaním priemerov sme zistili, na hladine významnosti 0,01, signifikantný  

rodový rozdiel v štruktúre motívov v škálach pomoc ľuďom, vytváranie spoločenstva, 

konkrétne výhody. A na hladine významnosti 0,05 v škálach osobné presvedčenie 

a stretávanie ľudí. Pričom dobrovoľníčky preferovali motívy vo všetkých týchto 

škálach viac ako dobrovoľníci. 

 

Hypotéza 3: Predpokladali sme vzťah veku a motívov, kde s niţším vekom sa bude 

vyskytovať väčší súhlas, kladná korelácia, s egocentrickými motívmi a s vyšším 

vekom bude väčší súhlas, negatívna korelácia, s altruisticky orientovanými motívmi. 

Keďţe údaje sú normálne rozloţené, na výpočet korelácie medzi motívmi a vekom 

sme pouţili Pearsonov korelačný koeficient. 

 

Na hladine významnosti 0,05 sme zistili kladnú koreláciu veku s motívmi 

zodpovedajúcimi škálam pochopenie a sociálna interakcia. 
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Tab. 17 : Korelácia veku a motívov (VMI), (Pearsonov korelačný koeficient) 

 

škála VMI r signifikancia 

pochopenie 0,41 0,02 

sociálna interakcia 0,36 0,04 

obrana, únik 0,30 0,10 

vývoj kariéry 0,24 0,19 

spoločenské dôvody 0,22 0,24 

reaktivita 0,21 0,25 

vzájomná výmena -0,14 0,44 

hodnoty -0,06 0,76 

sebaúcta -0,05 0,78 

uznanie 0,01 0,94 

 

Ten istý postup sme pouţili aj pri nami vytvorenom dotazníku. 

 

Tab. 18 : Korelácia veku a motívov, (Pearsonov korelačný koeficient) 

 

škála r signifikancia 

vytváranie spoločenstva 0,40 0,02 

konkrétne výhody 0,35 0,05 

stretávanie ľudí 0,30 0,10 

rôzne očakávania 0,21 0,25 

práca na sebe 0,16 0,39 

trávenie voľného času 0,14 0,43 

vlastné ego 0,13 0,49 

pomoc ľuďom 0,10 0,58 

osobné presvedčenie 0,07 0,69 

činnosť podľa ideálov 0,06 0,73 

práca pre druhých 0,04 0,83 

 

Zistili sme, na hladine významnosti 0,05, kladnú koreláciu veku s motívmi 

zodpovedajúcim škálam vytváranie spoločenstva a konkrétne výhody. 

Diskusia 

 V prvej hypotéze sme zisťovali štruktúru motívov dobrovoľníkov pracujúcich 

s mládeţou v Saleziánskom mládeţníckom stredisku. Na základe dobrovoľníkmi 

napísaných motívov, ktoré uviedli na začiatku dotazníka, sme zistili nasledovnú 

štruktúru motívov, ktoré ich vedú k vykonávaniu tejto činnosti: 1. pomoc deťom 

a mladým, ich formácia 2. osobný rast, naplnenie, sebarealizácia, 3. záujem o deti, 

mladých, ich šťastie, ţivot, 4. kresťanská viera a osobné presvedčenie, 5. 

spoločenstvo ľudí, 6. zisk skúseností, iné výhody, 7. efektívne vyuţitie voľného času 

a 8. odplata, forma vďaky. V dotazníku VMI boli najpreferovanejšie motívy 
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zodpovedajúce škálam: 1. pochopenie, 2. hodnoty, 3. sociálna interakcia, 4. reaktivita, 

5. vzájomná výmena, 6. uznanie, 7. sebaúcta, 8. vývoj kariéry, 9. obrana, únik a 10 

spoločenské dôvody. V nami vytvorenom dotazníku boli zistené motívy týchto škál: 

1. osobné presvedčenie, 2. pomoc ľuďom, 3. práca pre druhých, 4. vytváranie 

spoločenstva, 5. činnosť podľa ideálov, 6. práca na sebe, 7. stretávanie ľudí, 8. 

konkrétne výhody, 9. trávenie voľného času, 10. vlastné ego a 11. rôzne očakávania. 

V prvom prípade, motívy písané dobrovoľníkmi svedčia o altruistickom 

sebahodnotení, alebo hodnotení svojej motivácie ako altruisticky orientovanej, 

väčšina najčastejšie uvádzaných motívov boli altruistické, zamerané na osoh druhých. 

V prípade dotazníka VMI boli najviac kladne hodnotené poloţky škály pochopenie 

(motivácia ako snaha porozumieť sebe alebo iným), a hodnoty, ktoré opisujú 

motiváciu k vykonávaniu činnosti pre činnosť samotnú. Hneď za týmito dvoma 

škálami bola škála sociálna interakcia, ktorá hovorí o motivačnom účinku vzťahov 

v organizácii, čo je podľa skúsenosti v tejto organizácii pravdivé, lebo mnoho 

animátorov má medzi sebou priateľské vzťahy a často sa stretávajú vo svojom 

voľnom čase. V našom dotazníku na prvých miestach bolo vlastné presvedčenie 

a pomoc ľuďom, čiţe altruisticky motív, práca zameraná na iných. Vo všeobecnosti 

moţno povedať, ţe vlastné hodnotenie dobrovoľníkmi sa ukázalo ako altruistické, aj 

keď sa tieto motívy striedajú s motívmi vyjadrujúcimi rôzne očakávania, prínosov 

z tejto činnosti. K záveru o prevládajúcich altruistických motívoch prispieva aj fakt, 

ţe všetky škály v našom dotazníku hodnotené ako altruistické boli preferovanejšie ako 

egoistické, na poloţky ktorých dosiahli odpovede vyšší priemer. Vo všeobecnosti 

môţeme zhrnúť, ţe dobrovoľníci v našom výskume sú motivovaní prácou pre iných – 

altruistickými motívmi, aj keď očakávajú rôzne prínosy zo svojej činnosti. Na základe 

toho, ţe na posledných miestach v preferencií motívov sa umiestnili škály - 

spoločenské dôvody a rôzne očakávania, môţeme predpokladať slobodné rozhodnutie 

dobrovoľníkov k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Podľa Crowlinga (2005) sa 

motivácia dobrovoľníkov mení vzhľadom na dĺţku pôsobenia v dobrovoľníckej 

organizácii. Pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti okolo jedného roka a dlhšie 

udáva takéto poradie motívov: samotná činnosť, ciele organizácie, výhody, ľudia 

v organizácii. Hoci všetci dobrovoľníci v našom výskume vykonávajú dobrovoľnú 

činnosť minimálne jeden rok, Crowlingovo poradie motívov sa nepotvrdilo. Na prvom 

mieste síce bola uvádzaná samotná práca, ale ďalšie poradie sa odlišovalo. Marošiová, 

Majchrák (2005) vo svojej štúdii ako motiváciu dobrovoľníkov domky uvádzajú 
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najmä: pozitívnu osobnú skúsenosť, dobrú partiu, pocit sebarealizácie a kresťanskú 

vieru. V našom výskume vo výpovediach dobrovoľníkov boli všetky tieto motívy 

zastúpené menej často ako iné motívy a boli uvedené v inom poradí. V motívoch, 

ktoré písali dobrovoľníci sami bola osobná skúsenosť uvádzaná minimálne. Aj 

v prípade Hedrickovho (1983) výskumu sú rozdiely oproti našim výsledkom, Hedrick 

zistil ako najviac dôleţité motívy: vnímanie dôleţitosti svojej dobrovoľníckej 

činnosti, príjemná a zaujímavá činnosť, a osobnosť vedúceho. Dobrovoľníci v našom 

výskume neuvádzali motívy súvisiace s osobnosťou vedúcich. Mydlíková (2002, In 

Ruisel, 2006) uvádza motívy dobrovoľníckej práce na Slovensku, ktoré sú do veľkej 

miery podobné tým, ktoré sme zistili v našom výskume : potreba pomáhať, potreba 

spolupatričnosti, vytváranie nových vzťahov; úspech a výkon, zmysluplne trávenie 

času, citové naplnenie, pocit uţitočnosti, zaslúţené uznanie, profesionálny rast a 

potreba sebarealizácie. Zistili sme podobnú preferenciu motívov ako Clary a Snyder 

(1999), v ich výskume dobrovoľníci najčastejšie udávali motívy hodnoty, 

porozumenia (pochopenia), osobný rast, tieto faktory boli dôleţitejšie ako kariéra, 

spoločenstvo, obrana (únik). Predpoklad v hypotéze 1 sa potvrdil, motívy súvisiace 

s prosociálnym správaním skórovali vyššie a egoistické motívy skórovali niţšie. 

Ďalšia časť tejto hypotézy, v ktorej sme predpokladali nasledujúce poradie v štruktúre 

motívov: 1. samotná práca, 2. ciele organizácie, 3. výhody a 4. ľudia, sa napriek 

zastúpeniu všetkých motívov, ale v inom poradí, nepotvrdila. 

 V druhej hypotéze sme sa zaoberali rodovými rozdielmi v preferencii motívov. 

Tri, dobrovoľníkmi najčastejšie uvádzané motívy boli: 1. osobný rast, naplnenie 

sebarealizácia, 2. pomoc deťom a mladým, ich formácia zisk skúseností, iné výhody. 

Dotazníkom VMI sme zistili tieto motívy: štyri najpreferovanejšie boli hodnoty, 

sociálna interakcia, pochopenie a uznanie a naopak najmenej vývoj kariéry, 

spoločenské dôvody a obrana (únik). V našom autorskom dotazníku sme 

u dobrovoľníkov zistili motívy: osobné presvedčenie, práca pre druhých, pomoc 

ľuďom, činnosť podľa ideálov. Najmenej preferované boli: vlastné ego, konkrétne 

výhody, rôzne očakávania. V úvode testu dobrovoľníčky najčastejšie uvádzali: pomoc 

deťom a mladým, ich formácia, záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot, osobný 

rast, naplnenie, sebarealizácia. V odpovediach na poloţky VMI dotazníka najviac 

preferovali: pochopenie, sociálna interakcia, reaktivita, hodnoty a najmenej vývoj 

kariéry, obrana, únik a spoločenské dôvody. Najviac preferované motívy zistené 

našim dotazníkom: osobné presvedčenie, pomoc ľuďom, vytváranie spoločenstva a 
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práca pre druhých a najmenej trávenie voľného času, vlastné ego a rôzne očakávania. 

Ako si môţme všimnúť, altruistické motívy sú spoločné u oboch rodov, ale 

u dobrovoľníkov sa viac vyskytli motívy súvisiace s ocenením, na rozdiel od 

dobrovoľníčok, ktoré sú pravdepodobne viac zamerané na vzťahy a nepotrebujú 

ocenenie za svoju prácu v takej miere ako dobrovoľníci. U nich sa vyskytol motív 

reaktivity, ktorý opisuje motiváciu k dobrovoľníctvu ako snahu riešiť svoje problémy, 

v tom môţe byť rozdiel medzi rodmi, u dobrovoľníčok má spoločenstvo viac 

motivačných funkcií, okrem priateľstiev napĺňa aj potrebu opory. Dobrovoľníčky sú 

skôr zamerané na vzťahy a dobrovoľníci na výkon, za ktorý očakávajú uznanie, 

ocenenie. Spoločné u oboch rodov bolo to, ţe v našom dotazníku najvyššie skórovali 

škály označené ako altruistické a aţ po nich egoistické. Spoločným znakom pre obe 

rody je, ţe nie sú dobrovoľníkmi kvôli tlaku okolia, alebo ţe nemajú ako inak tráviť 

svoj voľný čas. Porovnaním priemerov sme zistili významný rozdiel medzi 

preferenciou motívov v škálach: reaktivita, obrana (únik) a pochopenie, pričom vo 

všetkých škálach kladnejšie odpovedali dobrovoľníčky. Hovorí to o tom, ţe 

pravdepodobne u dobrovoľníčok je jeden z motívov aj riešiť svoje otázky, problémy 

prostredníctvom dobrovoľníctva, viac ako dobrovoľníci a unikajú negatívnym 

pocitom a porozumieť sebe samej. V našom dotazníku sme zistili významný rozdiel 

v škálach: pomoc ľuďom, vytvárania spoločenstva, konkrétne výhody, osobné 

presvedčenie a stretávanie ľudí, pričom opäť vo všetkých škálach kladnejšie 

odpovedali dobrovoľníčky, čo môţe potvrdzovať ich väčšiu zameranosť na vzťahy – 

vytváranie spoločenstva, stretávanie ľudí. Môţme konštatovať, ţe táto hypotéza sa 

potvrdila  – dobrovoľníci sú viac orientovaní na výkon a motivuje ich uznanie oproti 

dobrovoľníčkam, ktoré sú viac zamerané a vzťahy a viac ako dobrovoľníkov ich 

motivuje spoločenstvo, sociálne vzťahy. 

 V tretej hypotéze sme skúmali vzťah veku a motívov a predpokladali sme 

kladnú koreláciu veku s odpoveďami na egocentrické škály. Vo VMI dotazníku sme 

zistili významnú kladnú koreláciu v škálach pochopenie a sociálna interakcia. Čo 

hovorí o tom, ţe mladší dobrovoľníci, ktorých viac vidieť v stredisku a viac sa aj 

zapájajú do aktivít označovali motívy pochopenia, buď sebe samému, alebo ľuďom 

s ktorými pracujú a sociálnu interakciu. Môţeme povedať, ţe sú viac motivovaní 

potrebou medziľudských vzťahov. Dobrovoľníci niţšieho veku vo výskume, boli 

dospievajúci mladí ľudia, u ktorých sa dá predpokladať snaha hľadať sa, pochopiť 

seba samého, čo vyjadruje škála pochopenie. Podobné rozdiely zistil Esmond, (2004), 
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škály, ktoré obyčajne korelovali s vekom boli sociálny, osobný rast a uznanie, pri 

týchto škálach starší dobrovoľníci skórovali vyššie neţ mladší. V našom autorskom 

dotazníku sme zistili významnú kladnú koreláciu v škálach vytváranie spoločenstva 

a konkrétne výhody. Môţeme predpokladať, ţe dobrovoľníci niţšieho veku sú mladí 

začínajúci dobrovoľníci, plní ideálov a oproti starším sú viac motivovaní vytváraním 

spoločenstva a tieţ ich viac motivujú prínosy, konkrétne výhody. Podobné motívy u 

mladších dobrovoľníkov zistil vo svojom výskume Zweigenhaft (1996), s mladšími 

dobrovoľníkmi bol spájaný osobný a nepriamo aj ekonomický prospech. Túto 

hypotézu pokladáme za potvrdenú. 

 Za obmedzenia tohto výskumu pokladáme to, ţe údaje boli vypĺňané doma, 

istú stratu účastníkov výskumu, moţné sociálne ţiaduce odpovede a najmä preklad 

dotazníka z cudzieho jazyka. Obmedzením je aj špecifickosť tejto vzorky, títo 

dobrovoľníci sú charakteristickí svojim náboţenským presvedčením, od ktorého sa 

odvíja ich práca s mládeţou, na inej vzorke, v inej organizácii by mohli vyjsť iné 

výsledky. 

Záver 

 Motivácia dobrovoľníkov je rozmanitý a pre konkrétnu skupinu špecifický jav. 

V našom výskume sme na vzorke dobrovoľníkov pracujúcich s mládeţou zistili 

prevládajúce altruistické sebahodnotenie, prevahu altruistických motívov nad 

egoistickými. Pričom prevaţujúce altruistické motívy nevylučujú egocentrické, to 

znamená, ţe dobrovoľníci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť pre iných, ale 

očakávajú aj nejaké prínosy. V štruktúre motívov sa na prvých miestach pohybujú: 

osobné presvedčenie, samotná práca, pomoc iným, osobný rast, spoločenstvo ľudí. 

Pre dobrovoľníkov aj pre dobrovoľníčky je spoločná preferencia altruistických 

motívov, ale rozdiely sú v tom, ţe dobrovoľníci uvádzali motívy sebarealizácie 

a uznania sú viac zameraní na výkon a ocenenie ako dobrovoľníčky, ktoré sa viac 

vyznačujú potrebou sociálnej siete, kontaktov a pomoci pri riešení problémov. Motívy 

súvisiace s niţším vekom sú pochopenie a sociálne vzťahy, vytváranie spoločenstva 

a výhody. Dobrovoľníci niţšieho veku sú viac motivovaní snahou porozumieť sebe 

alebo iným, motivujú ich viac aj priateľstvá vytvorené prostredníctvom 

dobrovoľníctva, tieţ sú plní očakávaní a ideálov, výhody a prínosy vyplývajúce z ich 

činnosti pôsobia viac motivačne ako u dobrovoľníkov vyššieho veku. Charakteristické 

pre túto vzorku dobrovoľníkov, na rozdiel od iných dobrovoľníkov v iných 
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organizáciách, je aj motív náboţenského presvedčenia, kresťanskej viery. Spoločné je 

aj to, ţe ich činnosť nesleduje cieľ kariérneho rozvoja a svoju dobrovoľnícku činnosť 

nevykonávajú kvôli sociálnemu tlaku svojho okolia alebo iným poţiadavkám, ale 

k dobrovoľníckej činnosti sa sami slobodne rozhodli. Pre udrţanie dobrovoľníkov 

v organizácií je dôleţité, aby vedenie poznalo, čo dobrovoľníkov vedie k tejto činnosti 

a stále ho motivovalo. 
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Prílohy 

Príloha A 

Všetky údaje v tomto dotazníku sú anonymné a slúžia na výskumné účely. Pozorne 

si prečítajte inštrukcie a postupujte podľa nich. Na začiatok prosím vyplňte 

nasledovnú tabuľku a zodpovedajte otázky: 

 

Pohlavie: K saleziánom chodím ___ rokov. 

Vek: Animátorom som ___ rokov. 

Škola (ZŠ, SŠ, Gym, VŠ): 
Priemerný vek účastníkov na stretku, 

ktoré vediem je ___ rokov. 

 
 

Napíšte 3 najdôleţitejšie veci 

(podľa poradia), ktoré Vás 

vedú k tomu, ţe vykonávate 

animátorskú činnosť: 

1. 

2. 

3. 

 

Sám seba povaţujem za: 
 

           1                         2                 3                          4                           5 

veľmi dobrého                 dobrého                 neviem zhodnotiť                 zlého                veľmi zlého 

     animátora                  animátora                                                          animátora             animátora 

 

 

Samotné animátorstvo je pre mňa: 
 

             1                   2        3                  4                             5 
veľmi dôleţité              dôleţité             neviem zhodnotiť             nepodstatné      veľmi nepodstatné 

    

 

 

INŠTRUKCIE: Nasledujúca časť výskumu obsahuje zoznam tvrdení, ktoré sa 

pýtajú na Vašu skúsenosť dobrovoľníka. Dotazník je anonymný, prosím, snažte sa 

odpovedať čo najúprimnejšie a čo najpravdivejšie. Pri každom tvrdení zakrúžkujte 

číslo, ktoré je podľa vás najbližšie Vašej odpovedi podľa stupnice pod textom od  1 - 

čo znamená úplne súhlasím, po 5 - vôbec nesúhlasím. Neexistujú správne alebo 

nesprávne odpovede, ale vždy zakrúžkujte len 1 možnosť. Niektoré otázky sa 

opakujú, to je súčasť výskumu, prosím, vyjadrite sa ku všetkým tvrdeniam. Ak 

potrebujete zmeniť svoju odpoveď, urobte X cez chybnú odpoveď, a potom 

zakrúžkujte správne tvrdenie. 

 

 

 

         1                       2                   3                        4                         5 

úplne súhlasím  súhlasím  neviem  nesúhlasím  vôbec nesúhlasím 
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            1                       2                     3             4                      5 

úplne súhlasím               súhlasím                neviem     nesúhlasím               vôbec nesúhlasím 

 

1 
Som animátor, pretoţe mi záleţí na tých, ktorí 

mali v ţivote menej šťastia ako ja. 
1 2 3 4 5 

2 
Uznanie organizácie, v ktorej som animátor (ďalej 

len organizácie) je pre mňa dôleţité. 
1 2 3 4 5 

3 
Som animátor, pretoţe sa teším na rôzne akcie, 

ktorých sa ako animátor môţem zúčastniť. 
1 2 3 4 5 

4 
Som animátor, pretoţe verím, ţe to, čo človek 

urobí pre druhých, sa mu vráti. 
1 2 3 4 5 

5 
Rád pomáham ľuďom, pretoţe aj ja som bol 

v ťaţkých situáciách, keď som potreboval pomoc. 
1 2 3 4 5 

6 
Som animátor, pretoţe si myslím, ţe animátorstvo 

je dobrá skúsenosť, ktorá zvyšuje sebahodnotenie.  
1 2 3 4 5 

7 Som animátor, pretoţe moji priatelia sú animátori. 1 2 3 4 5 

8 

Som animátor, pretoţe si myslím, ţe 

prostredníctvom animátorstva si vytváram pracovné 

návyky. 

1 2 3 4 5 

9 
Som animátor, pretoţe sa môţem naučiť niečo 

viac o ţivote dnešnej mládeţe. 
1 2 3 4 5 

10 
Som animátor, pretoţe animátorstvo ma zbavuje 

pocitu viny z toho, ţe som v ţivote šťastnejší ako iní. 
1 2 3 4 5 

11 
Som animátor, pretoţe mám skutočný záujem 

o skupinu ľudí, o ktorých sa starám. 
1 2 3 4 5 

12 
Byť rešpektovaný ostatnými členmi organizácie 

nie je pre mňa dôleţité. 
1 2 3 4 5 

13 
Spoločenské udalosti a akcie, ktoré mi organizácia 

ponúka, sú pre mňa dôleţité. 
1 2 3 4 5 

14 
Animátorstvo mi dáva moţnosť pomôcť ľuďom 

predísť tomu, čím som musel prejsť ja. 
1 2 3 4 5 

15 
Som animátor, pretoţe mi to dáva pocit, ţe som 

dobrým človekom. 
1 2 3 4 5 

16 
Som animátor, pretoţe ľudia, ktorí sú mi blízki, sú 

animátori. 
1 2 3 4 5 

17 
Neplánujem si nájsť zamestnanie prostredníctvom 

animátorstva. 
1 2 3 4 5 

18 
Som animátor, pretoţe animátorstvo mi umoţňuje 

pozerať sa na veci z novej perspektívy.  
1 2 3 4 5 

19 
Som animátor, pretoţe animátorstvo mi pomáha 

preniesť sa cez moje osobné problémy. 
1 2 3 4 5 

20 
Som animátor, pretoţe cítim súcit voči ľuďom 

v núdzi. 
1 2 3 4 5 

21 
Pre svoju animátorskú prácu nepotrebujem spätnú 

väzbu. 
1 2 3 4 5 

22 
Som animátor, pretoţe si myslím, ţe animátorstvo 

je spôsob ako budovať mnoţstvo priateľstiev. 
1 2 3 4 5 

23 
Svoju animátorskú skúsenosť často vyuţívam aj 

vo svojom osobnom ţivote. 
1 2 3 4 5 

24 
Som animátor, pretoţe animátorstvo mi dáva pocit 

dôleţitosti. 
1 2 3 4 5 

25 
Som animátor, pretoţe moji známi sa tieţ 

angaţujú ako animátori. 
1 2 3 4 5 

26 

Som animátor, pretoţe si myslím, ţe animátorstvo 

mi pomôţe ľahšie sa dozvedieť o pracovných 

príleţitostiach. 

1 2 3 4 5 

27 
Som animátor, pretoţe animátorstvo mi dáva 

moţnosť učiť sa cez praktickú skúsenosť. 
1 2 3 4 5 
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28 
Som animátor, pretoţe je to vhodný útek od 

mojich problémov. 
1 2 3 4 5 

29 
Som animátor, pretoţe si myslím, ţe je dôleţité 

pomáhať ľuďom. 
1 2 3 4 5 

30 
Rád pracujem s organizáciou, ktorá si cení prácu 

dobrovoľníkov.  
1 2 3 4 5 

31 
Som animátor, pretoţe mi to ponúka moţnosť 

nájsť si nových priateľov. 
1 2 3 4 5 

32 
Animátorstvo mi pomáha poradiť si s niektorými 

svojimi problémami. 
1 2 3 4 5 

33 
Som animátor, pretoţe mi to dáva pocit 

uţitočnosti. 
1 2 3 4 5 

34 
Som animátor, pretoţe ľudia, ktorí sú mi blízki, 

pripisujú animátorstvu vysokú hodnotu. 
1 2 3 4 5 

35 
Som animátor, pretoţe animátorstvo mi umoţňuje 

nadobúdať pracovné schopnosti a zručnosti. 
1 2 3 4 5 

36 
Som animátor, pretoţe sa môţem naučiť ako 

jednať s rozličnými ľuďmi. 
1 2 3 4 5 

37 
Som animátor, pretoţe nezáleţí na tom, ako zle sa 

cítim, animátorstvo mi pomáha na to zabudnúť. 
1 2 3 4 5 

38 
Som animátor, pretoţe môţem urobiť niečo 

hodnotné, niečo, čo povaţujem za dôleţité.  
1 2 3 4 5 

39 
Myslím si, ţe je dôleţité dostať za svoju 

animátorskú činnosť primerané uznanie. 
1 2 3 4 5 

40 
Som animátor, pretoţe si myslím, ţe všetko, čo 

človek robí, sa mu raz vráti. 
1 2 3 4 5 

41 
Som animátor, pretoţe animátorstvo mi vypĺňa 

voľný čas.  
1 2 3 4 5 

42 
Som animátor, pretoţe pre ľudí, ktorých najlepšie 

poznám, je to dôleţitá činnosť. 
1 2 3 4 5 

43 
Som animátor, pretoţe tým môţem objaviť svoje 

silné stránky. 
1 2 3 4 5 

44 
Som animátor, pretoţe vďaka animátorstvu sa 

cítim menej osamelý. 
1 2 3 4 5 
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Príloha B 

           1                       2                     3             4                      5 

úplne súhlasím               súhlasím                neviem     nesúhlasím               vôbec nesúhlasím 

 

Byť animátorom pre mňa znamená: 

 

1 nadväzovanie nových kontaktov, zaujímavých priateľstiev 1 2 3 4 5 

2 spôsob vlastného napredovania, posúva ma to dopredu 1 2 3 4 5 

3 vylepšenie môjho imidţu 1 2 3 4 5 

4 vyhovujúci, nový štýl, spôsob ţivota 1 2 3 4 5 

5 mať viacero výhod, širšie moţnosti 1 2 3 4 5 

6 pomáhať iným, v čom potrebujú 1 2 3 4 5 

7 dávať svoj čas iným 1 2 3 4 5 

8 pomoc saleziánom pri ich práci s mládeţou 1 2 3 4 5 

9 byť uţitočným, robiť niečo uţitočné 1 2 3 4 5 

10 prijímať druhých takých, akí sú  1 2 3 4 5 

11 výhodné kontakty s inými, výmena názorov 1 2 3 4 5 

12 
sebapoznávanie, poznanie svojich moţností, na čo mám a na 

čo nemám 
1 2 3 4 5 

13 hrdosť sám na seba 1 2 3 4 5 

14 vyhovujúci spôsob trávenia môjho voľného času 1 2 3 4 5 

15 
moţnosť profesijnej orientácie, objasňovanie môjho 

ďalšieho nasledovania 
1 2 3 4 5 

16 pomôcť iným v ťaţkostiach, riešiť problémy 1 2 3 4 5 

17 vyuţiť svoje schopnosti pre iných 1 2 3 4 5 

18 viesť druhých podľa  ideálov dona Bosca 1 2 3 4 5 

19 vykonávať činnosť, ktorá má význam pre iných 1 2 3 4 5 

20 učiť deti fungovať v skupine, vytvárať partiu 1 2 3 4 5 

21 stretávanie ľudí s podobnými názormi, záujmami   1 2 3 4 5 

22 poznávanie svojich schopností, limitov 1 2 3 4 5 

23 byť zaujímavý, lebo nie kaţdý je animátor 1 2 3 4 5 

24 naj krok k aktivite, nebyť pasívny 1 2 3 4 5 

25 moţná pomoc v budúcnosti (to, ţe som bol dobrovoľníkom) 1 2 3 4 5 

26 pomôcť iným byť lepšími 1 2 3 4 5 

27 dávať iným to, čo mám, viem, dokáţem 1 2 3 4 5 

28 vyjadriť záujem a účasť na saleziánskych cieľoch 1 2 3 4 5 

29 vykonávať činnosť, ktorá je pre mladých potrebná 1 2 3 4 5 

30 
učiť iných pracovať v skupine, spolupracovať, prijímať 

ostatných 
1 2 3 4 5 

31 moţnosť vytvárať lepšie priateľstvá ako niekde inde 1 2 3 4 5 

32 pomoc pri sebapoznávaní, riešení problémov, konfliktov 1 2 3 4 5 

33 zvýšenie sebahodnotenia, sebaúcty 1 2 3 4 5 

34 zmena oproti kaţdodenným povinnostiam 1 2 3 4 5 

35 moţná pomoc v kariére 1 2 3 4 5 

36 
pomoc rozvíjať pozitívne stránky iných a práca na 

odstránení menej pozitívnych 
1 2 3 4 5 

37 vyjadriť svoj záujem o mladých 1 2 3 4 5 

38 
moţnosť prejaviť osobné hodnoty, ktoré sú podobné 

saleziánskym hodnotám 
1 2 3 4 5 

39 vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je preventívny systém 1 2 3 4 5 

40 pomoc iným, aby dobre trávili voľný čas 1 2 3 4 5 
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41 
príslušnosť k istej skupine ľudí, som jej súčasť, patrím 

niekam 
1 2 3 4 5 

42 učiť sa vychádzať s inými, odlišnými ľuďmi, spolupracovať 1 2 3 4 5 

43 zvýšenie prestíţe 1 2 3 4 5 

44 aktivitu, nemám ako inak vyuţiť svoj voľný čas 1 2 3 4 5 

45 nové moţnosti, skúsenosti, ktoré môţem vyuţiť 1 2 3 4 5 

46 byť pre iných, pomôcť s čím môţem, viem pomôcť 1 2 3 4 5 

47 formovať druhých 1 2 3 4 5 

48 moţnosť prejaviť iné hodnoty neţ ponúka dnešný svet 1 2 3 4 5 

49 prejav záujmu o iných nezištnou pomocou 1 2 3 4 5 

50 pomôcť iným k zmene 1 2 3 4 5 

51 práca s inými, nerád pracujem sám 1 2 3 4 5 

52 zlepšovanie vlastných schopností, zručností 1 2 3 4 5 

53 pocit, ţe som potrebný 1 2 3 4 5 

54 vypadnutie z beţnej rutiny 1 2 3 4 5 

55 zábavnú, príjemnú činnosť 1 2 3 4 5 

56 pomáhať iným, posúvať sa dopredu 1 2 3 4 5 

57 snaha byť príkladom 1 2 3 4 5 

58 robiť to, čo mi prikazuje moje náboţenské presvedčenie  1 2 3 4 5 

59 
tieţ som navštevoval saleziánov, chcem pokračovať v tejto 

činnosti ako animátor 
1 2 3 4 5 

60 zapájať iných do spoločenstva, do skupiny 1 2 3 4 5 

61 viac ľudí okolo mňa, som menej sám, som rád s partiou 1 2 3 4 5 

62 
pracovať na sebe, „prekročiť svoj tieň“ cez priateľstvá 

s inými 
1 2 3 4 5 

63 stabilitu, vyrovnanosť v osobnom ţivote 1 2 3 4 5 

64 hľadanie nových záujmov, výziev 1 2 3 4 5 

65 poznávanie nových miest, prostredí 1 2 3 4 5 

66 byť priateľom, pochopiť 1 2 3 4 5 

67 ponúkať príleţitosť nadobúdať nové skúsenosti 1 2 3 4 5 

68 činnosť, ktorá robí svet aspoň trochu lepším 1 2 3 4 5 

69 robiť a podporovať správnu vec 1 2 3 4 5 

70 baviť, zamestnať, hrať sa s inými 1 2 3 4 5 

71 zlepšenie komunikačných schopností 1 2 3 4 5 

72 prínos energie 1 2 3 4 5 

73 lepšie chápanie súčasného sveta 1 2 3 4 5 

74 byť viac v prírode, chodiť na tábory 1 2 3 4 5 

75 oceňovať hodnotu a odlišnosti iných 1 2 3 4 5 

76 deliť sa o svoje informácie, myšlienky, obohatiť iných   1 2 3 4 5 

77 viera, ţe to má zmysel 1 2 3 4 5 

78 rozvíjať schopnosti detí 1 2 3 4 5 

79 nadobúdanie nových skúseností 1 2 3 4 5 

80 zapísanie sa u ľudí ako dobrý človek 1 2 3 4 5 

81 zabávať sa 1 2 3 4 5 

82 pomoc druhým pracovať na sebe 1 2 3 4 5 

83 moţnosť vidieť výsledky na iných 1 2 3 4 5 

84 
vykonávať činnosť, ktorá je v dnešnej dobe dôleţitá, 

potrebná pre mladých 
1 2 3 4 5 

85 ponúknuť nové činnosti, aktivity, tábory 1 2 3 4 5 

86 pomáha mi to zmeniť sa  1 2 3 4 5 

87 snahu o uznanie 1 2 3 4 5 

88 moţnosť duševne, či telesne sa odreagovať 1 2 3 4 5 

89 umoţniť „deckám“ vyventilovať, správne vyuţiť voľný čas 1 2 3 4 5 
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90 moţnosť vidieť výsledky práce na sebe samom 1 2 3 4 5 

91 pocit zodpovednosti, záujem o mladých 1 2 3 4 5 

92 
urobiť niečo, čo sa líši od mladými preferovaného 

konzumného spôsobu ţivota 
1 2 3 4 5 

 

Som animátor, pretože: 

 

93 sa povaţujem za osobu, ktorá sa zaujíma o potreby druhých. 1 2 3 4 5 

94 je to poţiadavka skupiny, do ktorej patrím. 1 2 3 4 5 

95 
aj ja som chodil k saleziánom a tak sa očakávalo, ţe tieţ sa 

budem angaţovať. 
1 2 3 4 5 

96 priatelia sú tieţ animátori. 1 2 3 4 5 

97 cítim sa zaviazaný, dávam niečo späť. 1 2 3 4 5 

98 pokračovať v rodinnej tradícii, ktorá sa tieţ angaţovala. 1 2 3 4 5 

99 príjemné záţitky, minulé skúsenosti. 1 2 3 4 5 

100 aj ja očakávam, ţe moje deti pôjdu týmto smerom. 1 2 3 4 5 
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Príloha C 

 POMOC ĎEŤOM A MLADÝM 

M 1 pomoc iným 

M 1 obeta pre iných 

M 1 cítim potrebu pomáhať ľuďom, toto je výborný spôsob akým sa to dá 

M 2 samotná činnosť pre iných 

M 2 ochota pomôcť, poradiť druhému 

M 2 práca pre druhých 

Z 1 chcem pomáhať ako vedúca skupinky dievčatám 

Z 1 môţem pomáhať iným ľuďom, deťom 

Z 1 chcem robiť niečo pre druhých 

Z 2 pomoc 

Z 2 chcem pomôcť 

Z 3 robiť niečo pre druhých 

Z 3 môţem niekomu pomôcť 

Z 3 pomoc iným 

Z 3 úţasné moţnosti ako pomôcť iným a pritom mať šancu spraviť niečo pre seba aj pre iných 

 FORMÁCIA DETÍ A MLADÝCH 

M 1 venovať sa mladým, vzájomné obohatenie 

M 3 odovzdanie hodnôt 

Z 1 vedenie mladých ľudí po správnej ceste 

Z 1 rada pomáham ľuďom a spríjemňujem niekedy ťaţšie ţivotné situácie 

Z 1 pomôcť iným kráčať po tejto ceste 

Z 2 odovzdávať ďalej posolstvo a svoje talenty 

Z 2 môţem smerovať mladých, menej skúsených ľudí správnym smerom 

Z 3 nechcem si nechať len pre seba svoje skúsenosti 

Z 3 chrániť ľudí pred vonkajšími zlými vplyvmi 

 

 OSOBNÝ RAST 

M 1 rast 

M 2 zmena k lepšiemu 

M 2 napredovať v osobnom raste (duchovnom, osobnostnom) 

M 3 práca na sebe 

M 3 hľadanie seba samého 

M 3 rast pre mňa (zodpovednosť) 

Z 2 osobný rast 

Z 2 osobný rast 

Z 2 osobnostný a duchovný rast (seba, ostatných) 

Z 3 myslím, ţe mi to môţe pomôcť v sebaovládaní, uvedomujem si väčšiu zodpovednosť 

Z 3 osobný rast a skúsenosti 

Z 3 pomáha to aj mne samej 

 NAPLNENIE 

Z 1 sebanaplnenie 

Z 2 napĺňa ma to 

Z 3 obetovať voľný čas, lebo ma to napĺňa 

 SEBAREALIZÁCIA 

M 2 sebarealizácia 

M 2 cítim, ţe to bude z malej časti potrebné k môjmu budúcemu povolaniu 

M 3 uţitočnosť 
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M 3 chcenie sa angaţovať 

M 3 je to spôsob, akým môţem uţ teraz plniť svoje povolanie, poslanie 

Z 2 konkrétny spôsob ako sa rozdávam 

Z 2 je to pre mňa ako povolanie 

Z 3 chcem byť uţitočná 

 

 ZÁUJEM O DETI, MLADÝCH, ICH ŠŤASTIE, ŢIVOT 

M 1 šťastie iným 

M 1 keď vidím dieťa šťastné 

Z 1 keď vidím ako sú šťastné deti, som šťastná aj ja 

Z 1 objatie/uznanie detí za prácu, ktorú robím 

Z 1 dievčatá, ktoré mám na stretku 

Z 1 baví ma práca s deťmi 

Z 1 záleţí mi na ľuďoch, s ktorými pracujem  

Z 1 môj vzťah s dievčatami na stretku 

Z 1 mám rada dievčatá, ktoré mám na stretku a záleţí mi na nich 

Z 2 mám záujem o mladých a chcem im pomáhať prekonávať problémy 

Z 2 vzťah k deťom 

Z 2 mám rada deti, rada spoznávam ich svet 

Z 2 mám rada prácu s deťmi 

Z 3 mám rada detský smiech 

Z 3 úsmev detí 

Z 3 rada robím s deťmi 

 

 KRESŤANSKÁ VIERA 

M 1 viera 

Z 1 viera v Boha - dobro 

Z 1 vzťah k Bohu 

Z 1 bliţšie preţívať vzťah s Bohom 

 OSOBNÉ PRESVEDČENIE 

M 1 náboţenský motív 

M 1 vnútorné presvedčenie o potrebe pozitívnej činnosti 

M 2 povinnosť v dobrom 

Z 1 má to zmysel - dielo s. Bosca (páči sa mi heslo. veselý, svätý, cez hru) 

Z 2 je dobré viesť deti k správnym veciam 

 

 SPOLČENSTVO ĽUDÍ 

M 1 spoločenstvo ľudí - priateľov 

M 2 spoločenstvo 

M 2 spoločenstvo ľudí 

Z 2 stretávanie sa s ľuďmi a komunikácia 

Z 2 nové priateľstvá 

Z 3 spoločenstvo 

Z 3 záţitky nezabudnuteľne skutočných priateľstiev 

Z 3 spoločenstvo 

 

 ZISK SKÚSENOSTÍ, INÉ PRÍNOSY 

M 1 radosť z toho, ţe môţem niečo odovzdať 

M 2 moţnosť konať niečo dobré, ako protiváha voči vlastným zlým konaniam 

M 2 zisk skúseností do ţivota 

M 3 vnútorný pocit šťastia 
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M 3 zábava 

Z 2 energiu a silu, ktorú mi dávajú 

Z 2 pocit, ţe môţem niečo zmeniť 

Z 3 dáva mi to veľa nových skúseností do ţivota 

 

 EFEKTÍVNE VYUŢITIE VOĽNÉHO ČASU 

M 3 zmysluplne vyuţiť voľný čas 

M 3 dobre vyuţiť voľný čas 

Z 1 chcem venovať svoj čas pre dobrú vec + schopnosti 

Z 1 zmysluplne vyuţitý čas 

Z 3 čas vyuţitý uţitočne 

Z 3 efektívne trávenie voľného času 

 

 ODPLATA, FORMA VĎAKY 

M 1 forma vďaky za to, čo sa mi dostalo, čosi ako odplata 

Z 1 
to úţasné, čo som zaţila počas chodenia na akcie a stretká (v spoločenstve) ako ich účastník, 

chcem dať dnes ako animátorka 

Z 3 chcem vrátiť čo som dostala ja 
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Príloha D 

V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad skupín najčastejšie uvádzaných motívov, 

pre kaţdú pozíciu (1,2,3) tri najviac vyskytujúce sa motívy, za nimi je počet, 

koľkokrát sa vyskytli na danej pozícii. 

 

1 Pomoc deťom a mladým, ich formácia 10 

  Záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 9 

  Kresťanská viera a osobné presvedčenie 7 

      

2 Osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 10 

  Pomoc deťom a mladým, ich formácia 7 

  Záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 4 

  Spoločenstvo ľudí 4 

  Zisk skúseností, iné výhody 4 

      

3 Osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 11 

  Pomoc deťom a mladým, ich formácia 7 

  Efektívne vyuţitie voľného času 4 

 

 

V prípade chlapcov sa najčastejšie vyskytli motívy patriace do týchto skupín (pre 

kaţdú pozíciu sú uvedené tri najuvádzanejšie motívy, za nimi je číslo vyjadrujúce 

počet koľkokrát boli na danej pozícii uvedené) 

 

1 Pomoc deťom a mladým, ich formácia 4 

  Kresťanská viera a osobné presvedčenie 3 

  Záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 2 

      

2 Osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 4 

  Pomoc deťom a mladým, ich formácia 3 

  Spoločenstvo ľudí 2 

      

3 Osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 6 

  Efektívne vyuţitie voľného času 2 

  Pomoc deťom a mladým, ich formácia 1 

 

 

V prípade dievčat sa najčastejšie vyskytli motívy patriace do týchto skupín (pre kaţdú 

pozíciu sú uvedené tri najuvádzanejšie motívy, za nimi je číslo vyjadrujúce počet 

koľkokrát boli na danej pozícii uvedené) 
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1 Záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 7 

  Pomoc deťom a mladým, ich formácia 6 

  Kresťanská viera a osobné presvedčenie 4 

      

2 Osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 6 

  Pomoc deťom a mladým, ich formácia 4 

  Záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 4 

  Spoločenstvo ľudí 2 

      

3 Pomoc deťom a mladým, ich formácia 6 

  Osobný rast, naplnenie, sebarealizácia 5 

  Záujem o deti, mladých, ich šťastie, ţivot 3 

  Spoločenstvo ľudí 3 

 


