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Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci studentů

střední školy k dobrovolnictví. V teoretické části jsou

uvedeny informace o dobrovolnictví a motivační faktory

s tím spojené, dále je popsána specifikace profilu

segmentu studenta střední školy. V praktické části

za použití dotazníkového šetření je udělán χ2 statistický

test, který má za cíl určení závislosti veličin a zodpovězení,

zda výběr dobrovolnických projektů studenty střední školy

v České republice je ovlivněn oborem studia, tedy závěrem

je odpověď, jestli lze říct, že jedním z motivačních faktorů

pro dobrovolnictví je získání praxe pro budoucí kariéru.

Omezení této práce je, že se nejedná o longitudinální

studii, tedy není známo, čím se v pozdějším věku studenti

zabývají a v omezeném počtu respondentů. Výsledky

práce mohou být použity při náboru a vedení dobrovolníků

a případně k navázání spolupráce mezi střední školou a

dobrovolnickou organizací při domlouvání praxí

pro studenty.
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Abstract

The bachelor theses focuses on motivating students of

secondary school to volunteer. The theoretical part

provides information about volunteering and the motivating

factors associated with it, and describes the specification

of the profile of the segment of students of secondary

school. In the practical part, there is using a questionnaire

survey, a χ2 statistical test is taken. It determine the

dependence of quantities and it is answer whether the

selection of volunteer projects by students of secondary

school in the Czech Republic is influenced by the field of

study, so the conclusion is the answer wheather students

gain experience for future careers through the

volunteering. The limitation of this work is that it is not a

longitudinal study, so it is not known what students deal

with at a later age and in a limited number of respondents.

The results of the work can be used in the recruitment and

the leadership of volunteers and possibly to establish

cooperation between the secondary schools and the

volunteer organizations in arranging internships for

students.

Key words

Student of secondary school, Volunteering, Motivation,

Adolescence, Focus of study

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Administrativa Festival Průvodcovství

IT Děti Handicapovaní

Zdraví a péče Senioři Minority

Živ. prostředí Polit. str. Zvířata

Obr. 1: Respondentovo studijní zaměření a volba dobrovolnických 

projektů (vlastní výzkum)
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Obr. 2: Rozdělení zájmu o dobrovolnické projekty dle studijního 

zaměření (vlastní výzkum)

Motivace dobrovolníků k práci

V této práci je zkoumána motivace respondentů

v provázání se zaměřením studia střední školy. Na obrázku

1 je zobrazeno rozvržení zájmu o jednotlivé oblasti

dobrovolnické práce podle oboru studia, kde na obrázku 2

lze porovnat jednotlivé dobrovolnické zaměření projektů a

frekvence zájmu. Tyto informace plynoucí z grafického

rozdělení přinášejí hodnotu pro dobrovolnické organizace,

které kumulují a organizují dobrovolnickou činnost.

Závislost mezi daty byla potvrzena statistickým testem.

Závislost dat neznamená, že by zaměření studia bylo přímo

úměrné výběru dobrovolnického projektu. Jde pouze

o závislost statistickou, což je vidět na obrázku 2 a 4.

(vlastní výzkum)

„V dobrovolnictví jde o to se bavit.“

(neznámý autor)


