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I

Příloha A Dotazník pro bývalé dobrovolníky Laty
Dobrý den,
jako studentka oboru sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dobrovolnice v Latě, se na
Vás obracím s velkou prosbou, zda byste byli ochotni vyplnit tento krátký dotazník (8 otázek) k mé diplomové
práci. Téma „diplomky“ zní: Znalosti a dovednosti, které dobrovolníci získali v projektu Lata. Mým cílem je
zjistit, zda má výkon dobrovolnictví vliv na profesní dráhu člověka. Dotazník je plně anonymní a veškerá data
budou použita jen pro zpracování výzkumné části mé práce.
Předem velmi děkuji za Váš čas, a pokud budete mít zájem o výsledky výzkumu, prosím kontaktujte mne na
mnou emailovou adresu (hanzalova.lucie01@gmail.com) a já Vám je ráda zašlu.
1.

Jak jste se dozvěděl/a o Latě a jejím programu „Ve dvou se to lépe táhne“?
o od známého, který zde působil jako dobrovolník,
o ve škole (v rámci přednášky, na nástěnce…),
o v literatuře,
o jiné – prosím dopište…………………………………………………………

2.

Proč jste se rozhodl/a pro výkon dobrovolnické činnosti?
o z důvodu praxe,
o chtěla/a jsem svůj čas využít smysluplným způsobem,
o zajímám se o ohroženou mládež,
o získání nových zkušeností,
o jiné – prosím dopište…………………………………….

3.

Jak dlouho jste byl/a zapojen/á v programu Laty „Ve dvou se to lépe táhne“
o 1 rok,
o 2 roky,
o 3 roky,
o více let – prosím dopište………………………………………………………

4.

Obohatil Vás výkon dobrovolnické činnosti?
o ano,
o ne.

5.

Pracujete v současné době v pomáhajících profesích?
o ano,
o ne.

6.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl/a pracovat v pomáhajících profesích?
Pokud jste na otázku číslo 4 odpověděli ne, pak tuto otázku (číslo 5) prosím přeskočte
o obor, který jsem vystudoval/a,
o výkon dobrovolnické činnosti v Latě,
o chuť pomáhat lidem,
o jiné – prosím dopište…………………………………………………………….

7.

Jaká doba již uplynula od Vašeho působení v Latě?
o 2 roky,
o 3 roky,
o 4 roky,
o jiné číslo – prosím dopište…………………………

8.

Byl/a byste ochotný/á sejít se se mnou na osobní schůzce a popovídat si o Vaší zkušenosti
s dobrovolnictvím v Latě?
o ne,
o ano – uveďte prosím emailovou adresu, abych Vás mohla případně kontaktovat

Velmi děkuji za Váš čas,
Lucie Hanzalová

Příloha B Polostrukturovaný rozhovor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jak jsi se dozvěděl/a o Latě?
Proč jsi se rozhodl/a pro výkon dobrovolnické činnosti? Proč právě Lata?
Tvé vzdělání v době zapojení do programu?
Obohatil tě výkon dobrovolnické činnosti? (ovlivnění ze strany klienta/ Laty)
Nejlepší okamžiky s klientem? Nejnáročnější situace s klientem?
Využil/a si možnosti dalšího vzdělávání v Latě?
Hodnotíš něco negativně na programu?
Vídáš se s lidmi z Laty? (klient, další dobrovolníci)
Kde v současné době pracuješ? Sehrála na tom svůj podíl i Lata?
Kdyby si měl/a shrnout své působení v Latě jednou větou? „poselství“ pro další dobrovolníky
Na co v Latě nejraději vzpomínáš?

Příloha C Rozhovor s respondentem č. 1
Rozhovor je zaznamenán doslovnou transkripcí
Otázky tazatele jsou zvýrazněné kurzívou
Ahoj, tak jak jsem už psala v emailu, píšu diplomku o dobrovolnictví a snažím se zjistit, jestli má dobrovolnictví
nějaký vliv na tvojí práci. První otázka je vlastně totožná s dotazníkem, jak ses dozvěděla o Latě.
Tak jestli to můžeš nějak upřesnit?
Já jsem studovala vošku sociálně právní a v rámci nějakého předmětu přišly holky z Laty prezentovat možnost
zapojit se do dobrovolnického programu. Zaujalo mě to, ale nepřihlásila jsem se hned, ale asi až po dvou letech.
A proč až po dvou letech od prezentace ses zapojila do programu?
Protože, myslím si, že to bylo v posledním ročníku na vošce, a já jsem si pak šla ještě dodělat bakaláře a
nastoupila jsem snad až v prváku na magistru, byla tam zkrátka delší prodleva.
Jasně prostě sis k tomu musela dojít.
No já jsem chodila hodně do práce, neměla jsem na to čas.
A ty jsi věděla, že chceš být konkrétně v Latě nebo, že prostě chceš dělat dobrovolníka?
Ne, mě to zaujalo jako dobrý nápad, když to u nás holky prezentovaly vlastně a zaujalo mě to jako praxe, ne
že bych si tím ve škole plnila nějakou povinnost, ale pro sebe, si to zkusit.
Takže jsi měla nějaká očekávání?
Nějaký asi jo, ale já už si to přesně nepamatuju, ale vím, že asi jsem si trošičku chtěla vyzkoušet tu práci s těma
klientama, protože my jsme měli na vošce sice dost praxe, ale nepouštěli nás moc nikam ke klientům, a když
už, tak šlo o asistenci při vyučování, a to nebylo úplně to, co bych si představovala. Takže jsem měla určitě
očekávání vtom, že si tady vyzkouším jakoby tu sociální práci trošičku víc, než že jen něco hledám ve spisech,
kopíruju a podobně, zkrátka práce na OSPODU.
Takže vzdělání v době zapojení, to jsi říkala, na tom bakaláři, že si už byla?
No myslím si, že jo, já jsem totiž ten první termín toho výcviku co byl, nějak onemocněla, tak se to posunulo
o nějaký měsíce. Takže to bylo asi na konci bakaláře nebo na začátku magistra.
A už si měla v té době třeba představu, kde bys chtěla pracovat nebo už si někde pracovala, jako v pomáhajících
profesích?
Ne, jenom co se týkalo školních praxí, jinak jsem předtím nikde nepracovala.
Dobře, pak taková pro mě stěžejní otázka, jestli tě obohatil výkon dobrovolnické činnosti?
No, samozřejmě, obohatil.
A obohatil tě nějak klient, jako ten vztah? A pak třeba Lata, mám na mysli takovéto vzdělávání, supervize a
takový věci.
Aha, tak co se týče klienta a vztahu s klientem, tak to pro mě bylo určitě hodně zajímavý, i z toho důvodu, že
já jsem jedináček, neměla jsem mladšího sourozence, tak jsem nikdy nekomunikovala s někým, kdo by byl o
deset let mladší. Tak pro mě bylo zajímavý, že teda vlastně někomu opravdu můžeš pomoct, ukázat nějaké
nové věci, tak se mi líbil ten pocit, že to můžu někomu zprostředkovat. No a jakoby ten čas s klientem byl fajn,
že jsem si to užívala, že mě to bavilo. Bavilo mě pozorovat, jak se klient třeba posouvá v nějakých nových
věcech, že umí nějaký nový věci.
A ty jsi měla jednoho klienta za tu dobu nebo více?
Jenom jednoho no, dlouhodobě.
A to by kluk?
No kluk.
A naučila si se třeba něco od něj?
No jasně, ale ono se to jsou takový ty jemný věci, který se hrozně blbě popisují. Klient přinášel témata do
rozhovoru, který pro mě vůbec nebyly aktuální, jako z jeho koníčků, on měl rád ty anime, jako ty filmy a ten
styl. Pak se hodně zajímal o počítače, takže o tom mi vyprávěl, ale že by to bylo takhle něco konkrétního, to si

myslím, že ne. Ale spíš pak jsem se naučila na něm, jak strašně moc udělá oceňování lidí a poukazování na to,
jak se člověku něco povedlo. Ta pozitivní motivace vlastně, že to na něj hrozně fungovalo, doma to moc
neslýchal, tak to bylo dobrý.
Takže on byl teda o dost mladší než ty?
No o 10 let. Jemu bylo 13. Takže bylo pro mě zajímavý dozvídat se, jak to funguje u něj ve škole, takový ty
vztahy mezi spolužákama, atd.
A vztah jste měli jak dlouhej?
Rok a půl, no než jsem v Latě nastoupila jako zaměstnanec, takže rok a půl no, určitě.
A ve vztahu k Latě?
No co se týče Laty, tak já jsem samozřejmě před tím v žádný neziskovce nebyla, nevěděla jsem, jak to funguje,
takže jsem ten systém začala oceňovat až vlastně potom, co jsem byla i jinde a viděla jsem, jak to tam funguje.
Takže jsem sem přišla, holky mi tu nastavily nějaký pravidla a já to brala jako bernou minci. Já jsem třeba furt
chodila na supervize, že to bylo takový, že jsem si říkala, že to asi takhle vypadá všude. No ale až pak, co jsem
skončila v dobrovolnictvím a začala jsem pracovat oboru, tak jsem zjistila, že to jako není normální a že to je
vlastně dost velkej servis pro ty dobrovolníky. A naučila jsem se díky tomu všechny tyhle nástroje využívat,
typu supervize. Jakože vidím na spoustě lidí, že znají supervizi, že vědí, k čemu by měla být, ale nikdy jí
nezažili na vlastní kůži, takže jí neumějí využívat potom ani v praxi, když už jsou jako profíci. Takže bylo
dobrý, že jsem si to mohla natrénovat. No a jako samozřejmě ten přínos byl takovej hodně sebepoznávací jo,
že jsem si jako šáhla na nějaký svoje limity. Možná takový to co už tě fakt jako naštve, co se tě nějak dotkne,
víš, že jsem si někdy říkala, že si fakt hodně promítáš do toho i osobní věci. Máto fakt velkej přesah.
A nějakých kurzů si se zúčastnila?
Ne, já jsem nebyla na žádném.
Ne, jo?
Protože já nevím proč, asi jak jsem byla relativně, že jsem nebyla takovej ten dobrovolník, jak propadává
supervizema, neposílá zprávy, tak si myslím, že z toho důvodu na mě holky ani netlačily, abych na ty kurzy
chodila. Takže já měla režim takovej, že o víkendu jsem chodila do práce, nebo jsem jezdila na Vysočinu za
přítelem, takže ty kurzy když byly o víkendu, tak to pro mě moc nebylo. No, takže když se mi to nehodilo, tak
jsem se nepřihlásila a nikdo mi neříkal, hele musíš.
No ale pak jsou tady i různý neformální akce, jak ty hodnotíš?
Hele no já jsem na ty neformální akce taky moc nechodila.
Třeba vlastně teambuildingy jsou pravidelně, vánoční večírky...
No tak to jsem nějak jako ne, protože zase to byly víkendy a já jak jsem jezdila pryč, tak to nešlo už moc
skloubit.
A jak hodnotíš pravidelný psaní raportů, jestli tě to pak už moc nesvazovalo?
Já jsem to naopak vnímala jako dobře, já psala raporty hned po schůzce, protože jsem byla fakt plná dojmů a
potřebovala jsem to někomu ze sebe vysypat. Je teda fakt, že já měla velkou výhodu i proto, že já jsem některý
věci i hodně sdílela s mámou jo, ne teda nějaký konkrétnosti, ale tak jako obecně prostě. Takže se mi třeba
stávalo, že jsem napsala tu zprávu, napsala jsem email a zapomněla jsem tu zprávu přiložit, a teď mi dva tři
dny nepřišla žádná odpověď. Tak si říkám sakra, koukám do odeslaných mejlů, a tam nebyla příloha. Víš, že
jsem jako i čekala na tu odpověď, takže jsem to posílala včas, protože jsem chtěla včas vědět i tu zpětnou
vazbu.
Takže ta zpětná vazba pro tebe byla důležitá?
Byla no, takovýto ujištění, že jdeš dobrým směrem, že tam nepácháš nějaký zlo, vlastně, že neděláš něco špatně.
Jako já jsem vlastně i chtěla vědět, tohle už nedělej, na to se neptej, nebo dělej to jinak. A i jako někdy jsem
měla vůči holkám zakázku typu, bylo by potřeba to pořešit s mámou, jo nějak jsem na ně přehazovala ty věci,
na který jsem už nedosáhla, nemohla je řešit nebo nechtěla.

A je třeba něco, co hodnotíš negativně za tu dobu tady? Něco co ti jako nesedlo?
To nevím, asi úplně jako negativně ne, ale jak už je to dlouho, tak se na to člověk těžko rozpomíná. Ale já jsem
fakt měla pocit, že vůbec jako nejsem svazovaná od Laty, že by jako něco mě úplně drásalo, to bych neřekla.
Domluvit se na ty hodnotící rozhovory nebyl problém, vstupy taky frčely, když jsem potřebovala, tak jsem si
napsala.
A motivační rozhovor si měla?
Neměla, ona ta péče o dobrovolníky se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí a souvisí to i s kapacitou úvazku,
takže třeba když koordinátorka dobrovolníků měla jen poloviční úvazek a na některé aktivity nebyl prostě čas,
tak se to osekávalo a myslím, že motivační rozhovory dělala jen s dobrovolníka, kde to nějak nefungovalo nebo
haprovalo, nebo měla pocit, že nejsou motivovaný nebo tak, ale na ty, se kterými to běželo bez problémů,
nepřišla řada.
A vídáš se s někým z Laty? Ať už je to klient, nebo další dobrovolníci?
Jo no tak vídám se samozřejmě s holkama, co mi vedly vztah.
A s klientem?
S klientem jo.
A i osobně?
Jo.
A líbí se ti, kde se teď nachází? Nebo jako si spokojená, za tu práci, kterou si odvedla?
Jo, to jsem.
A vzpomínáš si třeba na Vaší první schůzku, jaký to bylo?
Hele první schůzku, se mi to slejvá, ale jako jo, na začátku se skoro nebavil a pak bylo zase těžký ho zastavit.
Po nějaký době, kdy jsme navázali nějaký vztah, když mi začal důvěřovat, tak se mi otevřel a rozmluvil se. Ale
na začátku, první schůzku byla na Náplavce, on bydlel v centru, takže jsme se scházeli i v centru a to bylo
takový je hele parník, hm, je hele holuby, hm víš, takový jako, že jsem to táhla z paty. Ale pak to prostě nějak
šlo. Ale pamatuju si třeba, to byla super schůzka, moje narozeninová. Jsem měla narozeniny a on, že mi připraví
překvapení, to bylo asi po roce, co jsme se vídali. Takže naplánoval sám schůzku do ZOO. Zařídil volný vstup
v Latě, já jsem nic jako nevěděla, a ještě mi řekl, kam mám přijít a normálně mě tam dovedl a až v autobuse,
kterej do Zoo jezdí jenom jeden, tak tam mi řekl, že jedeme do zoo. A ještě měl v tom zoo vybraný zvířata,
který mi chce ukázat a ještě to bylo taky vtipný, tam byl takovej stojan, že tě to vyfotí a rovnou tu fotku pošleš
emailem někam. Tak jsme se tam vyfotili a poslali jsme to do Laty.
Takže to bys hodnotila jako takovou nejlepší schůzku?
To bylo dobrý no. Jako on fakt vyvinul hodně práce proto, aby mě potěšil, aby to bylo hezký, ale jako my měli
takových schůzek jako nezapomenutelných dost, třeba jsme šli do aquaparku a on tam hrozně chtěl, protože
všichni chtějí do aquaparku, protože je to hrozně in. Já jsem tam hrozně nechtěla, takže jsem to pořád odkládala,
protože já to nemám ráda. Ale tak zase abych ho nějak namotivovala, tak jsme šli a on mi až cestou do toho
aquaparku vlastně začal říkat, že možná tak trochu pozapomněl to plavání a já jsem zjistila, že když jsme tam
přišli, že neumí plavat. Takže to byla taková náročná situace, se kterou jsme se museli popasovat. Jako může
jich být spousta, ještě bych si asi na nějakou vzpomněla, ale tyhle jsou takový vtipný.
A kterou schůzku bys hodnotila jako nejnáročnější?
Nejnáročnější byla pro mě situace, která se ale neodehrála na schůzce s klientem, ale když mi volala
klientova máma, že nějak neví kde je. Já už si to moc do detajlů nepamatuju, o co tam přesně šlo, ona taky
byla dost zmatená, ale bylo to asi v polovině našeho vztahu a volala mi, jestli nemáme schůzku, že neví kde
je nebo co, pak z toho vylezlo, že se něco stalo ve škole a odvezli ho do nemocnice, ale to až po nějaký době,
co jsem začala zjišťovat, volat holkám do Laty a tak. Vím, že jsem jako dobrovolnice tenkrát řešila, že té
situaci nerozumím, a proč nikdo z těch odborníků kolem něj něco nezachytil a tyhle věci jako odborný okolo.
Na supervizi mě ale pak vrátili hodně k tomu vztahu s ním, a jestli to celé vlastně na náš vztah má nějaký
vliv, takže logicky nemělo. Já se tím přestala zabejvat a soustředila se na to, abych mu byla oporou, a vím, že
jsem mu jen řekla, že jsem o něj měla strach, když jsem se to dozvěděla, a že jsem ráda, že můžeme
pokračovat ve schůzkách.

A kde v současný době pracuješ?
Teď pracuju na MPSV, na projektu, který se zabývá rozvojem služeb pro ohrožené rodiny s dětmi a jako
sociální pracovník v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
Takže si zůstala u ohrožených dětí?
Hm.
A co by mě nejvíc zajímalo, tak tvoje práce tady v Latě, jak to vlastně začalo?
Jo, hele začalo to tak, že mi o prázdninách volala manažerka služby a oslovila mě s tím, jestli bych se nechtěla
přihlásit do výběrového řízení na pozici v Latě. S tím, že oslovují dobrovolníky v první řadě. Já jsem řekla, že
jo, takže jsem šla na pohovor, a pak mi na konci srpna volali s tím, že mě vybrali. No a já jsem potom byla
v září na jazykovém pobytu, takže jsem nastoupila až někdy v říjnu.
A teda práce se ti líbila?
Bylo to super, to byla perfektní startovací práce, protože jednak to bylo bezva, že jsem měla zkušenost z toho
dobrovolnictví a bylo to takový jako hodně různorodý, pořád se něco dělo, člověk neměl vůbec čas zabřednout
do nějakého stereotypu. No a ten tým tady v Latě to je jako k nezaplacení, to prostě já když to slyším od svých
spolužáků s kým a kde pracují a jak jsou z toho vyčerpaný mnohdy, tak si říkám jako zlatě tady, zlatě v Latě.
Takže když by si mohla říct jako co, trošku konkrétně ti to dobrovolnictví přineslo právě tady pro tu profesi,
tak je něco takovýho?
Naučila jsem se podle mě hodně naladit na toho klienta, vcítit se do něj a ptám se potom, co ten klient sám
potřebuje a nechat mu tu zodpovědnost, buď si o ní třeba ani neřekne nebo si řekne v čase, který on uzná sám
za vhodný. A celkově nebrat mu tu zodpovědnost, která mu patří jo, že prostě on když se rozhodne nějak
postupovat, tak to ale je jeho rozhodnutí, ne moje. Já mu k tomu můžu dát nějaký informace, tak aby se mohl
rozhodnout co nejlíp, ale nemůžu do toho nějak zasáhnout. Pro tu další práci je ta Lata prostě stěžejní podle
mě, pro mě.
I pro další práci, i třeba jinde?
No jako v sociální práci, že jako nepřebírat zodpovědnost za toho klienta, a s tím samozřejmě i souvisí to, že
mě pak neničí, když se mu něco nepodaří, protože nemám pocit, že by to byla moje vina, když se mu to
nepodařilo. Takže určitě i jako nějaká prevence vyhoření, a těhle věcí a jako určitě mě hrozně bavilo, kolik lidí
se tady sejde s dobrým úmyslem, ať už to je v tom posunout klienta nebo sebe, to už je jedno, ale že to všechno
byli lidi, který chtěli nějak na sobě pracovat a být nějak aktivní. To se mi líbilo, že jsem byla fakt přímo u toho
a v kontaktu s těma lidma. A myslím, že velkou dovedností bylo využívání supervize a takový ty soft skills
jako komunikační ve smyslu, jako umět si to s tím klientem vyjednat, co potřebuju. Potom i jak udržet hranice,
jak neskočit na všechny jeho požadavky, protože se chceš ukázat v nějakým dobrým světle za každou cenu.
Jsem zjistila, že to ale není vůbec nutný proto, aby ten vztah jako mohl být dobrej. Takže hranice, co se týče
předávání zpětný vazby, tak to určitě taky, jak jí předat jako nějak šetrně, ale pravdivě, nějak to vyvážit, aby
ten člověk neměl dojem, že ho posíláš do háje, ale nebylo to ani pochlebování, aby si z toho zkrátka něco
odnes. Ale to je jako těžký, tak to se učím furt.
Tak mě napadá, proč ses rozhodla ukončit dobrovolnictví v Latě?
Já jsem musela, kvůli tomu, že jsem sem nastoupila.
Na co v Latě nejraději vzpomínáš, když se podíváš zpátečně?
A jako i v tom dobrovolnictví nebo v práci?
Můžeme to rozdělit na dobrovolnictví a na práci.
Hele tak s klientem nejraději vzpomínám fakt na ty schůzky, jako takový a fakt na ty zážitky, který jsme z těch
schůzek měli, že jsme byli támhle na bobovce a na výletě. Pak ještě taky vzpomínám na supervize, to bylo
někdy hodně silný.
Takže za sebe, doporučila by si dělat dobrovolníka?
Určitě.
A z pracovní stránky je něco co vzpomínáš?
No zase musím zmínit ten pracovní kolektiv, to jako nějak zapadává nebo zapadlo to prostě hrozně dobře.
A pořád to zapadává, i s tím že se tu ty lidi mění.

A kdyby si měla shrnout svoje působení v Latě v jedné větě, takový poselství můžeme říct. To je asi těžká otázka,
ale jestli něco takového je, co tě teď napadne. Může to být úplně cokoliv, co tě napadne.
Tyjo nevím, počkej, to je těžký, jak to shrnout. No jako pro mě je to asi takový to TADY A TEĎ. Ve smyslu,
že se nerozmýšlet, jestli začnu s dobrovolnictvím teď nebo za měsíc, a kdy je ten správnej čas, a kdy na to budu
mít čas, protože na to nebude vlastně jako nikdy čas, takže teď se rozhodnout a jít to udělat. A pak s klientem
je to fakt o tom, si to jako užít, v ten okamžik, být tam na příjmu, jako nějak moc neřešit jeho minulost, svoji
minulost. No a nějak vlastně ani moc neřešit co bude. Takže neřešit moc co bylo a co bude, užívat si ty schůzky
a to, že si s člověkem, se kterým bys normálně ani nebyla.
No, tak já myslím, že asi dobrý za mě, nebo chtěla by si k tomu ještě něco dodat?
Ne myslím, že bylo řečené vše.
Tak já ti moc děkuju, že si byla ochotná se se mnou sejít a kdybych po analyzování rozhovorů ještě chtěla znát
tvůj osobní komentář, můžu se ti ozvat?
Jojo určitě.

