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PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA 
DOBROVOLNICTVÍ V KONTEXTU ŠKOLNÍ 
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Abstrakt: Příspěvek pojednává o problematice motivace a dalších osobnost-
ních aspektech dobrovolníků. Zdůrazňuje význam dobrovolnických aktivit pro pozitivní 
rozvoj osobnosti a potřebu širší prosociální výchovy v současných školách a potřeb-
nost zavádění no vých dobro volnických vzdělávacích programů do českých základních 
a středních škol.      

Klíčová slova: dobrovolnictví, motivace k dobrovolnictví, osobnostní aspekty 
dobrovolníků, prosociální a altruistická osobnost, prosociální třída  

Úvod 
Evropská komise vyhlásila rok 2011 „Evropským rokem dobrovolnictví“. 

K hlavním úkolům této rozsáhlé kampaně, která má probíhat na evropské, národní, re-
gionální i místní úrovni, patří vytvoření optimálních podmínek pro další rozvoj dobro-
volnictví a dobrovolnic kých organizací, propagaci postojů a hodnot související s dob-
rovolnictvím, zlepšení kvality dobrovolnických aktivit a posílení jejich společenského 
významu a hodnocení. 

Z historické perspektivy bylo dobrovolnictví jako jedna z nejušlechtilejších fo-
rem pro sociálního či altruistického jednání vždy imanentní součástí lidské společnosti. 
V principu vyjadřovalo hlubokou odpovědnost člověk za sebe, za druhé a za tento svět, 
která byla  podlo žena sna hou pomáhat, být solidární či jinými způsoby posilovat sociál-
ní kohezi. Kromě znač ného ekonomického přínosu má dnes již převážně formalizované 
dobrovolnictví pro dnešní společ nost nedocenitelný význam pro svůj akcent na pozi-
tivní lidské hodnoty,  který tvoří potřebnou protiváhu vůči převažující materialistické 
a konzumní orientaci současného člo věka. Jak lapi dárně uvádí T. G. Measham a B. B. 
Barnett (2007), dobrovolnictví lze považo vat také za je den z ukazatelů zdraví společ-
nosti a za srdce demokracie.  

Fenoménem dobrovolnictví se dnes zabývá řada vědních disciplin, k nimž 
patří přede vším fi lozofi e, sociologie, psychologie, pedagogika, ošetřovatelství, so-
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ciální práce, ekonomie. Tento pří spěvek vychází z psychologické perspektivy a jeho 
smyslem je upozornit na vybrané psy chologické aspekty dobrovolnictví a současně 
podtrhnout význam dobrovolnictví pro vý chovu dětí a mládeže v rámci základních 
a středních škol.              

Pojem dobrovolnictví a jeho výskyt     
S ohledem na současnou odbornou literaturu (viz např. Omoto, Snyder, 1995; 

Penner 2002 aj.) je možné  dobrovolnictví vymezit jako dlouhodobé,  svobodně zvolené 
a plánované prosociální chování zaměřené na prospěch či zlepšování pohody cizích 
osob, sociálních sku pin či komunit, které je vykonáváno z nemateriálních motivů a v or-
ganizačním kontextu. 

V kontrastu se spontánní pomocí  dobrovolnictví vyžaduje plánování, stanovení 
priorit a koordinaci osobních možností a úkolů dané prosociální činnosti v rámci urči-
tých organizací. Dobrovolnictví je celkově nesourodým fenoménem a zahrnuje široké 
spektrum různých akti vit, k nimž patří například péče o hendikepované osoby, pomoc 
s domácími úkoly žáků, ná vštěvy osamělých starých osob v domovech pro se niory, 
sbírky pro charitu, práce s dětmi a mládeží, politické, ekologické a záchranné aktivity, 
či bezplatná účast v rámci lékařského výzkumu. Ve společnosti tak dobrovolnictví napl-
ňuje řadu významných funkcí.  

J. C. Mowen a H. Sujan (2005) uvádějí, že v USA, kde je dobrovolnictví nejvíce 
rozší řeno, se věnuje této aktivitě více než 55 % populace v rozsahu cca 3,5 hodin týd-
ně. Současně je dobrovolnictví v USA považováno za velmi významný zdroj hrubého 
domácího produktu. V roce 2001 byl jeho přínos odhadován na 75 miliard dolarů, což 
je ekvivalent zisku plynou cího ze zá bavního a rekreačního průmyslu. Podle údajů Ev-
ropské komise (Kolektiv, 2010) existuje vysoký počet dobrovolníků také v Rakousku, 
Holand sku, Švédsku a ve Velké Britá nii, v nichž se věnuje dobrovolnictví více než 40 % 
populace. Nej nižší počet dobrovolníků, tj. méně než 10 % populace, existuje se v Bul-
harsku, Řecku a v Litvě. 

Česká republika se spolu s Belgií, Irskem, Maltou, Kyprem, Polskem, Portu-
galskem, Slovenskem, Rumunskem, Slovinskem a Španěl skem řadí k zemím, v nichž 
existuje relativně nízký počet dobrovolníků, který se pohybuje mezi 10–19 % dospělé 
populace. Odhaduje se, že v České republice se počet dobrovolníků sice pohybuje jen 
mezi 10–14 %, nicméně má rostoucí trend. Mezi dobrovolníky u nás výrazně převa-
žují ženy, lidé v období mladší dospě losti, nejaktivnější skupi nou tvoří studenti. Počet 
dobrovolníků mezi staršími osobami je mar ginální. Nejvíce dobro volníků působí u nás 
v oblasti sportu a tělový chovy. Z historických, společenských i politických důvodů je 
u nás na rozdíl od západních vyspělých zemí společen ská podpora dobrovolnictví stále 
ještě na nízké úrovni a dob rovolnictví je v České republice dlouhodobě podceňovaným 
fenoménem. 

Prediktory a motivace dobrovolnictví  
Proces rozhodování stát se dobrovolníkem ovlivňuje řada faktorů. Jak dokládá J. 

Wilson (2000), dobrovolníky se stávají častěji lidé, jejich rodiče mají rovněž  zkušenosti 
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z oblasti dob rovolnických aktivit. Tito lidé disponují na rozdíl od kontrolních souborů 
osob celkově vyšší úrovní vzdělání, vykazují vyšší pracovní a socioekonomický status 
a  jsou mnohem častěji nábožensky orientovaní. K dobrovolnictví více inklinují muži 
a ženy žijící v manželství než svobodné osoby. Pokud se jeden z manželů věnuje dobro-
volnictví, existuje velká pravděpo dobnost, že se druhý partner přidá. 

Dob rovolnické aktivity mají tendenci klesat během přechodu z adolescence do 
rané do spělosti, poté inklinace k dobrovolnictví roste až ke svému vrcholu ve středním 
věku. Ve stáří počet dob rovolníků roste se zvyšujícím se věkem a s projevy náboženské 
orientace. V severní Americe se ženy věnují dobrovolnickým aktivitám o něco více než 
muži, v Evropě však glo bální gen derové rozdíly v dobrovolnictví nejsou. Mladé ženy 
se věnují dobrovolnictví více hodin než muži, u starších osob platí obrácený poměr. 
Dobrovolníci mají tendenci být více politicky aktivní než srovnatelné osoby kontrolních 
souborů. 

J. C. Mowen a H. Sujan (1995) zjistili, že významným prediktorem dobrovol-
nických aktivit je altruismus, chápaný jako predispozice k nezištnému hledání pomoci 
druhým. Identi fi kovali také další prediktory tohoto prosociál ního chování, a to vyšší 
úroveň potřeby učení a aktivity. 

Vzhledem k tomu, že dobrovolnictví má dlouhodobý charakter, snaží se teoreti-
kové vy řešit problém, které faktory přispívají k jeho udržování. A. M.Omoto a M. Sny-
der (1995, 2002; ) v této souvislosti navrhli procesuální model dobro volnictví, podle 
něhož hrají v udržování dobro volnictví podstatnou roli prožívané dynamické změny, 
které nastávají  mezi původními a aktu álními motivy. Podle zmíněných autorů spadají 
tyto motivy do pěti katego rií, které tvoří 1) hodnoty, 2) porozumění, 3) osobní rozvoj, 
4) zájem o komunitu a  5) zvýšení sebeúcty. Autoři uznávali, že pro udržování dobro-
volnictví mají význam nejen proso ciální dispozice, ale také dobrovolnické zkušenosti, 
spokojenost s dobrovolnickými aktivitami a řada dalších proměnných, které se týkají 
organizačního rámce dobrovolnictví. 

Model rolové identity J. Piliavinové a jejich kolegů (Grube, Piliavin, 2000) vy-
chází z předpokladu, že sebepojetí jedince se skládá z mnoha četných identit založe-
ných na sociál ních rolích. Rolová identita, tj. i role dobrovolníka, vychází z očekávání 
jedince, tj. jaké soudy o něm vytvářejí významní druzí, a z jeho sociálních interakcí. 
Čím více druzí lidé spojují jedince s určitou rolí, tím více se tato role stává integrální 
součástí jeho se bepojetí. Jedinec pak inkli nuje k takovému chování, které je kongruentní 
s jeho rolovou iden titou. Soustavné posilování rolové identity dobrovolníka pak udržuje 
jeho aktivitu. Přijetí rolové identity dobrovolníka je podmíněno řadou organizačních 
proměnných (viz Finkelstein Brannick, 2007).  

L. A. Penner (2002) spojil procesuální model dobrovolnictví a model rolové 
identity do jediného integrovaného modelu dobrovolnictví. Motivy tvoří antecedenty 
dobrovolnictví, které mohou vést k pozitivním dobrovolnickým zkušenostem. Ty pak 
vytvářejí rolovou identitu dobrovolníka, která se stává významnou součásti jeho se-
bepojetí a tím udržuje jeho dobrovolnickou aktivitu. Součástí modelu L. A. Pennera je 
i jeho koncept tzv. prosociální osobnosti charakterizovaný v dalším textu.     

Dobrovolnictví je fenoménem, na jehož udržování se podílí soubor jak altruistic-
kých, tak i ego istických motivů. Existují úvahy (Tietz, Bierhoff, 1996), že altruistické 
motivy mají nej větší význam při formování primární motivace dobrovolníků za čít svou 
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dobrovolnickou kari éru, zatímco egoistické motivy jsou více relevantní v procesu udr-
žování dobrovolnické anga žovanosti v čase.

H.W. Bierhoff (2002) cituje reprezentativní německou studii (Gaskin, Smith,  
Paulwitz, 1996), v níž byly nejčastěji identifi kovány následující důvody vedoucí k dob-
rovolnictví. 

1) Velice mne to baví (65 %).
2) Potkávám lidi a získávám přátele (40 %).
3) Pomáhá mi to zůstat aktivní a zdravý/á (30 %).
4) Koresponduje to s mými morálními principy (30 %).
5) Je uspokojující, že mohu dosahovat výsledků (27 %).
6) Rozšiřuje to mé životní zkušenosti (27 %).
7) Nabízí se mi tím možnost získat nové dovednosti (20 %).

Obdobné důvody byly zjištěny také v reprezentativních studiích prováděných 
v USA (viz Clary, Snyder, 1991). Tyto důvody příčiny jsou přinejmenším částečně kom-
patibilní s tzv. funk cionálním přístupem k dobrovolnictví, který se snaží o identifi kaci 
funkcí či mo tivů, jež vedou osoby k dobrovolnickým aktivitám. Tyto funkce mohou 
zahrnovat širokou škálu motivačních konstruktů, jako jsou tj. např. postoje, hodnoty, 
důvody, účely, plány apod. Funkcionální přístup, který uplatňuje řada autorů (viz např. 
Smith, Bruner, White, 1956; Katz, 1960; Sny der,  DeBono, 1989; cit podle Bierhoff, 
2002), prokázal, že dobrovolnictví u jedince souvisí především s následujícími funk-
cemi.       

1) Vědomostní funkce, která se týká snahy porozumět vnějšímu světu, sociálnímu 
pro středí a vlastní zkušenosti. 

2) Sociálně adjustační funkce, jež se vztahuje k normativním situacím, v nichž se 
je dinci snaží jednat v souladu se sociálním očekáváním a rolemi. 

3) Ego-defenzivní funkce, která souvisí s vnitřními konfl ikty a úzkostmi, které 
jsou vyvolány snahou chránit osoby před ohrožujícím vhledem do vlastního já.   

4) Hodnotově expresivní funkce se vztahuje k hodnotám, které lidé přijímají a ve 
které věří.

Užitečnou a často citovanou teorii, která vychází z premisy, že dobrovolníci svou 
čin ností uspokojují určitý komplex pro ně významných motivů, vypracovala E. G. Clary 
se svými spolupracovníky (Clary et al., 1998). Současně tato teorie předpokládá, že i 
stejné dob ro volnické aktivity mohou být podloženy odlišnou konfi gurací motivů a na-
opak, že  odlišné dob rovol nické aktivity mohou být podloženy analogickými motivy. 
Jedná se o motivy, které se vzta hují k následujícím šesti kategoriím.

1) Hodnoty – dobrovolnictví poskytuje jedinci možnosti k vyjádření hodnot 
souvisejí cích s prosociálním či altruistickým zájmem o druhé.  

2) Porozumění – dobrovolnictví umožňuje získat nové příležitosti k učení a k roz-
voji specifi ckých schopností a dovedností.  
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3) Sociální funkce – dobrovolnictví odráží motivaci zaměřenou na vztahy s druhý-
mi,  umožňuje příležitosti být s nimi a angažovat se spolu s nimi v oblíbených 
aktivitách.

4) Kariéra – dobrovolnictví slouží jako prostředek na zlepšení vyhlídky budoucího 
po volání a rozvoj dovedností potřebných pro rozvoj pracovní kariéry.  

5) Protektivní funkce  – dobrovolnictví je nástrojem k ochraně ega, k úniku před 
nega tivními pocity nebo ke snížení viny, že dobrovolník je více obdařen štěstím 
než osoby, jimž pomáhá. 

 6) Posílení – dobrovolnictví slouží jako nástroj osobního rozvoje, získání sebeúcty 
nebo jako prostředek k dosažení pocitů osobní důležitosti.   

V rámci funcionálního přístupu H. W. Bierhoff spolu s W. Tietzem (Tietz, Bier-
hoff, 1996, Bierhoff, 2001) identifi kovali za pomocí Inventáře motivační struktury dob-
rovolníků (Inventory of Motive Structure of Volunteers) celkem 9 odlišných faktorů, 
které tvoří:  

1) sociální vazba, 
2) sebezkušenosti, 
3) sociální zodpovědnost, 
4) sebeúcta a uznání, 
5) identifi kace s organizací, 
6) kompenzace pracovního stresu, 
7) kariérní postup, 
8) politická odpovědnost,  
9) osobní zkušenosti. 

Výše uvedení autoři za pomocí faktorové analýzy druhého řádu dospěli k exis-
tenci dvou základních dimenzí, které byly označeny altruistická a egoistická orienta-
ce. Altruistickou ori entaci sytily faktory politické a sociální odpovědnosti, zbývající se 
vztahovaly k egoistické orientaci. Toto zjištění je nepřímým potvrzením C. D. Batsonova 
(1991) rozlišení mezi egois ticky a altruisticky orientovaným prosociálním chováním.

Osobnostní koreláty dobrovolnictví 
Uplatnění osobnostního přístupu k dobrovolnictví znamená studium osobnost-

ních vlast nosti či rysů, které vedou jedince stát se dobrovolníkem.     
S ochotou stát se dobrovolníkem, s jeho délkou i počtem odpracovaných hodin 

souvisí rysy prosociální osobnosti. Podle L. A. Pennera a jeho spolupracovníků (Penner 
et al., 1995; Penner 2002) k nim patří především na druhé orientovaná empatie (other 
oriented empa thy), která se vztahuje ke kognitivním a emocionálním aspektům prosoci-
ální osobnosti a ochota pomáhat (helpfulness), odrážející spíše její behaviorální aspekt. 
S dobrovolnictvím však sou visejí také další osobnostní aspekty k nimž patří prosociální 
postoje, sociální odpo vědnost. S dobrovolnictvím souvisí také altruistická osobnost (viz 
Rushton, 1981; Batson, 1991), která se vyznačuje tendencí nezištně pomáhat druhým. 
K charakteristikám této osob nosti vyšší míra akceptace morálních hodnot, sociální od-
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povědnosti i vyšší úroveň emocio nální a kognitivní empatie. Konzistentně se ukazuje, 
že právě altruismus je nejvýznamnějším pre diktorem dobrovolnictví (viz např. Penner, 
Finkelstein, 1998; Mowen & Sujan, 2005). 

Někteří výzkumníci v rámci osobnostního přístupu k dobrovolnictví přepokláda-
jí, že s prosociálními rysy významně souvisí i styl vedení. Podle tzv. kontingenční teorie 
F. E. Fiedlera (1976; cit. podle DeChant, 2001) lze rozlišit úkolově strukturovaný styl 
vedení a styl zvažující lidské vztahy. Výzkumníci se domnívají, že styl vedení oriento-
vaný na lidské vztahy pozitivně koreluje s prosociálními rysy osobnosti.    

Osobnostními charakteristikami dobrovolníků pracujících v oblasti mentální 
hygieny se zabývali N. J. Allen a J. P. Rushton (1983). Podle těchto autorů lze i přes 
jisté metodologické pochybnosti výzkumně doložit, že dobrovolníci mají, na rozdíl od 
souborů srovnatelných osob, které se dobrovolnictví nevěnují, odlišné osobnostní cha-
rakteristiky.  

1) Mají více internalizovaných morálních standardů, celkově silnější superego 
a vyšší míru svědomitosti. 

2) Inklinují také více k intristické náboženské orientaci. 
3) Více  akceptují vlastní osobnost, jsou více schopni projevovat důvěru, dokáží 

se více otevřít před druhými a více diskutovat o svých myšlenkách a poci-
tech. 

4) Jsou více bezstarostní, emocionálně stabilnější, více spokojení se svým životem, 
jsou přesvědčeni o tom, že mají vyšší kontrolu nad svým životem. 

5) Jsou více osobně zdatní (self-effi cacy), více fl exibilní, více orientovaní  na nezá-
vislý výkon a více tolerantnější. 

Dobrovolnictví významně souvisí i s dimenzemi pětifaktorového modelu osob-
nosti. G. Carlo se spolupracovníky zjistil (2005), že dobrovolnictví souvisí se všemi 
dimen zemi pěti faktorového modelu osobnosti, kromě neuroticismu. Dobrovolnic-
tví bylo nejsilněji spojeno s přívětivostí a s extraverzí. Toto spojení bylo  prokázáno 
konsistentně i v řadě dal ších vý zkumů. A. M. Omoto and M. Snyder (1995) považu-
jí kombinaci extraverze a přívětivosti za obecnou pomáhající dispo zici. G. Carlo se 
spolupracovníky se domnívají (Carlo et al. 2005), že vliv těchto osobnostních dispozic 
na dobrovolnickou aktivitu může být přímý, ale i zpro středkovaný dalšími motivy (tj. 
postoji, hodnotami, cíli apod.).     

L. A. Penner se spolupracovníky (2005) podává přehled empirických studií, které 
se týkají vlivu dobrovolnictví na osobnost. Tyto studie dokládají celkově pozitivní vývo-
jový dopad vliv na psychiku dobrovolníků. U adolescentů vede k rozvoji prosociálních 
postojů, hodnot a osobní identity a k větší pravděpodobnosti, že se budou dobrovolnic-
tvím zabývat i v dospělosti. Dobrovolnictví zvyšuje jejich se beúctu, sebedůvěru i jejich 
akademickou úspěš nost. Současně má dobrovolnictví adolescentů pozitivní vliv na vý-
skyt nebezpečného nebo antisociálního chování. Adolescenti, kteří ve věnují dobrovol-
nickým aktivitám, také s menší pravděpodob ností užívají drogy, dosahují horších výsled-
ků ve škole, otěhotní, dopustí se de liktů nebo jsou uvězněni. Dobrovolnictví do spělých 
osob pozitivně ovlivňuje jejich psychické a fyzické zdraví. Souvisí s nižším výskytem 
depresí u osob starších 65 let a s jejich lepší psy chickou pohodou. Dospělí dobrovolníci 
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jsou celkově zdravější a žijí déle než kontrolní sku pina. Lze předpokládat, že u dospělých 
dobrovolníků se projevuje lepší sociální integrace i nižší úroveň odcizení.   

Dobrovolnictví a současná česká škola 
Není pochyb o tom, že současný stav školní výchovy vyvolává potřebu rozvoje 

morál ních a prosociálních kompetencí žáků a studentů a vytváření škol a tříd s op-
timální mírou pro sociálního klimatu (tzv. prosocial classrooms), které prospívá uči-
telům (snižuje jejich úroveň stresu, brání syndromu vyhoření, zvyšuje jejich profesní 
spokojenost apod.), žákům a studentům (re dukuje úroveň agrese, šikany a dalších nežá-
doucích projevů, posiluje jejich do vednosti kooperace apod.) a v neposlední řadě i jejich 
rodičům (menší výchovné problémy). 

P. Jennings a M.T. Greeberg v této souvislosti (2009) navrhli model prosociální 
třídy, který je pro názornost uveden na obr. č. 1. 

Obr. č. 1 Model prosociální třídy (Jennings, Greenberg, 2009, s. 494, upravil ZM)  

Rozhodujícím faktorem umožňujícím existenci a fungování prosociální třídy je 
v tomto modelu sociálně a emocionálně kompetentní učitel. Autoři tohoto modelu při-
jímají stano visko, že základní sociální a emocionální kompetence učitele tvoří vysoká 
úroveň pěti dílčích kompetencí, tj.:  
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1) sebeuvědomování (self-awareness), 
2) sociální uvědomování (social awareness), 
3) odpovědné rozhodování (responsible decision making),   
4) sebeřízení  (elsf-managent),   
5) řízení vztahů (relationship management),       

Sociálně a emocionálně kompetentní učitel je jinými slovy schopen si uvědomo-
vat a vhodně ovlivňovat vlastní emoce i emoce druhých. Dokáže identifi kovat a podpo-
rovat koo perativní sociální vztahy a efektivně řešit případné konfl ikty. Umí respektovat 
druhé a proje vovat prosociální hodnoty. Dokáže přijímat nutné kompromisy i odpověd-
nost za svá rozhod nutí. Má dobrou stresovou toleranci, umí se účinně bránit syndromu 
vyhoření a celkově vyka zuje znaky subjektivní pohody. 

Jak je patrné z uvedeného modelu, osobnost sociálně a emocionálně kompetent-
ního učitele svými projevy kultivuje zdravé vztahy s žáky či studenty, zásadně přispívá 
k efektivnímu řízení třídy a podstatnou měrou utváří zdravé třídní klima. To vše vede 
k příznivým a žádoucím sociálním, emocionálním a studijním výsledkům na straně žáků 
a studentů. Uvedený model také názorně ukazuje možné vzájemné zpětné vazby mezi 
faktory, které obsahuje (podrobněji viz Jennings, Greeberg, 2009).   

Podrobnou explikaci problematiky prosociálního a altruistického chování lze na-
jít v publikaci H. Záškodné a Z. Mlčáka (2009), možnosti podpory prosociálního chová-
ní v současné základní škole byly nastíněny v jiném  příspěvku autora (Mlčák, 2007).  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které prokazují pozitivní vliv dobro-
volnictví pro rozvoj osobnosti žáků a studentů již nastal čas přemýšlet o systematickém 
zavádění ade kvátních a propracovaných programů dobrovolnictví do všech typů čes-
kých škol. 

Ideálním řešením by bylo postupné zave dení propracovaných dobrovolnických 
pro gramů, které by byly koncipovány s ohledem na věkové a mentální specifi ka dětí 
a mládeže. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, dobře organizované školní dobrovolnické 
programy na všech stupních škol mohou mít na osobnost zásadně pozitivní výchovný 
a kultivační vliv. Obecně mo hou např.:      

1) zvyšovat osobní a sociální odpovědnost,  
2) zlepšovat komunikační a sociální kompetence,  
3) podporovat internalizaci pozitivních hodnot a postojů, 
4) zvyšovat sebepojetí, sebedůvěru a osobní zdatnost,  
5) snižovat výskyt rizikového a poruchového chování (např. šikana, drogy),    
6) podporovat lepší sociální integraci a redukovat pocity alienace, 
7) rozvíjet sebekontrolu a sebedisciplínu,  
8) stimulovat zájem o druhé osoby, skupiny a komunity,  
9) rozvíjet empatii, prosociální a altruistické chování, 
10) zvyšovat akceptaci druhých, včetně jejich sociálních i kulturních odlišností,    
11) zvyšuje motivaci k poznávání a učení,  
12) rozvíjet  profesní orientaci,  
13) podporovat rozvoj budoucích pracovních dovedností,  
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Závěr 

Existují ekonomické, ale také významné společenské důvody pro to , aby  se  
v českých školách systematicky zaváděla široce koncipovaná etickou a prosociální vý-
chova, včetně ne zbytných praktických aplikací. Dobrovolnické programy, jejichž účin-
nost již byla dostatečně prověřena ve vyspělých západních zemích, představují pro čes-
ké školy optimální možnost pro praktické ukotvení této výchovy, která u žáků a studentů 
zajistí rozvoj široké palety etických a sociálních kompetencí, které mohou složit i jako 
bariéry společensky nežádoucího chování.           

Potřebné zavádění systematických dobrovolnických programů vyžaduje koncep-
ci speci fi cké přípravy učitelů týkající se jejich způsobilosti výchovně pracovat s dobro-
volníky z řad jejich žáků a studentů, ale také pracovat s dospělými dobrovolníky, pro 
něž jsou české školy dosud pře vážně ještě uzavřeny. Vzdělávání učitelů, poradenství 
v oblasti dobrovolnických školních programů, jejich organizace a hodnocení efektivity 
je současně také velkou výzvou pro aktivní zapojení čes ké psychologické komunity.      
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF VOLUNTEERING IN 
CONTEXT OF SCHOOL EDUCATION 

Abstract: The paper deals with the problems of motivation and further perso-
nality ascpects of volunteers. It accents the meaning of volunteering activities for po-
sitive develop¬ment of per¬sonality, the need of wider conceived prosocial education 
in contemporary scho¬ols, and the necessity of loading new education volunteering 
programms in Czech elementary and middle schools. 
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