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Hodnotová orientácia mladých ľudí vo vzťahu k dobrovoľníctvu 

Value orientation of young people in the context of volunteering 

 

Lucia CINTULOVÁ 

 

Úvod  

Každý z nás je vlastníkom rebríčka, ale nie hocijakého. Ide o rebríček hodnôt, ktorý 

z nás robí hodnotnejšie bytosti, bytosti, ktoré túžia meniť svet, byť užitočný, spoznávať, 

vzdelávať sa a prežívať krásne životné okamihy. Na druhej strane existujú i „negatívne“ 

smerovania, ktoré nás vedú z cesty altruistických a sociálne požadovaných hodnôt, ktorými 

by mal jedinec disponovať. Pozitívne hodnoty z nás robia dobrých ľudí a motivujú nás 

k akémusi vlastnému hodnotovému ideálu, ktorý sa úzko spája s našimi snami, záujmami, 

potrebami a postojmi.  

 Vzťah hodnotovej orientácie a dobrovoľníctva je veľmi silný. Základom dobrovoľníckej 

aktivity je ľudská vlastnosť nazývaná altruizmus, ktorý predstavuje systém hodnotových 

orientácií osobnosti, myslenie, cítenie, konanie, túžba pomáhať iným bez očakávania 

finančnej alebo inej úhrady (Strieženec, 1996). 

 Dobrovoľníci sú prosociálne sa správajúci ľudia, a podľa bežného názoru prosociálni 

ľudia dovoľujú, aby ich druhí využívali vo svoj prospech, teda používajú seba ako inštrument 

k tomu, aby pomohli  druhým. Dobrovoľníci sú si vedomí, že ak chceme nastoliť prosociálne 

vzťahy medzi ľuďmi, niekto sa musí začať správať prosociálne ako prvý. Nie sú to naivní 

ľudia, ale sú asertívni, iniciatívni a tvoriví, ktorí sa zasadzujú za prosociálne ciele 

(Urbaníková, 2002). 

 

Hodnoty a hodnotový systém  

Podľa Zeleiovej (2007) hodnoty vždy smerovali k „trvalej udržateľnosti života“, kým 

neprišla globalizovaná apokalypsa, ktorá ich likviduje. Koldeovej (2007, s. 53) 

charakterizácia hodnôt pripomína žalm: „Je dôležité, že hodnoty nevnímame len rozumom, 

ale aj citom a vôľou. Čím viac sme ochotní pre určitú hodnotu obetovať, čím viac námahy a 

odriekania si vyžaduje, tým viac si danú hodnotu vážime.“ 

Každý človek má svoj vlastný život. Zažíva mnohé situácie vo svojom vlastnom živote, 

alebo ich vníma v živote niekoho iného, z okolia. Tieto skutočnosti ho neraz prinútia sa 

zamyslieť a pouvažovať, čo má pre neho v živote skutočný význam a zmysel.  
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     Hodnotový systému vníma Boroš (1996) ako zložitý psychický proces. Jeho základné 

znaky sú: 

 je vlastný každému človeku, ktorý si ho môže, ale nemusí uvedomovať, 

 je relatívne konzistentným psychickým útvarom, pričom náhla zmena môže viesť u 

mladého človeka k poruchám a pri skupine mladých ľudí k dezorganizácii a rozpadu, 

 je na jednej strane dynamický, to znamená, že mladý človek spoznáva nové hodnoty, 

ktoré prijíma alebo odmieta, no na druhej je to systém ucelený, jednotný, 

 je indikátorom zameranosti mladého človeka ako osobnosti, odráža jeho 

najvýznamnejšie charakterové črty, nachádzame v ňom odpoveď na najdôležitejšie  otázky vo 

vzťahu k prírode, spoločnosti i sebe. 

Kratochvíl (In Grác, 1979) rozlišuje dvojaký hodnotový systém: 

1. Pyramídový - na vrchole je jedna najdôležitejšia hodnota. Všetky ostatné hodnoty sú jej 

podriadené. Najdôležitejšími môže byť pre každého niečo iné. Pre väčšinu z nás je to ľudský 

život. V prípade straty danej hodnoty sa naruší celá štruktúra. Príkladom môže byť zdravie, 

majetok, osobná krása, avšak v prípade, že sa na ňu človek veľmi upriami, môže dôjsť k 

duševnému zraneniu, ak nenájde možnosť jej realizácie podľa vlastných predstáv. 

2. Obdĺžnikový - v ktorom sa na jednej úrovni nachádza viac rovnocenných hodnôt. Ak je 

rozsah hodnôt dostatočne široký, môžu byť i hodnoty nerealizovateľné nahradené inými a 

vtedy sa zmysel života zachová.  

Každý človek má svoje hodnoty, ciele, ideály, túžby a predstavy. Z hľadiska spoločnosti 

je dôležité nakoľko sú podstatné aj pre spoločnosť a či majú aj objektívnu platnosť. 

Grác (1979) hodnoty klasifikuje v štyroch kategóriách: hodnoty nepoznané – 

existujúce, ktoré si subjekt neosvojil; hodnoty poznané, ale neuznávané – na základe rozporu 

vlastných zážitkových skúseností a uznávaných hodnôt; hodnoty uznávané, ale neželané – po 

ktorých jednotlivo netúži; hodnoty želané, priťahujúce – majú motivačný akcent, moment 

osobného cieľa alebo ideálu. 

 Průcha, Walterová a Mareš (2003, s. 75) tvrdia, že hierarchicky usporiadané hodnoty 

tvoria hodnotový systém, ktorý „odráža reálne poradie (dôležitosť) hodnôt zdieľaných určitou 

skupinou populácie v určitom období“ a ktorý vzniká v rámci procesu socializácie a 

enkulturalizácie. 

 

Hodnotový systém mladého človeka je ovplyvňovaný a determinovaný mnohými 

faktormi. Rodina je prvým prostredím, v ktorom sa formujú hodnoty človeka. Výsledky 
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výskumov poukazujú na jej dominantný vplyv na formovanie a utváranie osobnosti, a tým i 

jeho hodnôt. 

Mladí ľudia sa svojou hodnotovou orientáciou viac podobajú vlastným rodičom než 

priateľom (Kratochvílová, 1994). Podľa autorov I. Spišiaka a J. Spišiakovej (1993) je 

hodnotová orientácia zrkadlom života nielen rodiny, ale i rôznych spoločenských komunít a 

prostredí, v ktorých sa mladý človek pohybuje, je výsledkom preberania, resp. interiorizácie 

rôznych vzťahov, interakcií a komunikácií, ktoré prevažujú v jeho bezprostrednom okolí. 

Výchova v akomkoľvek ponímaní sa tiež chápe ako pokus o ovplyvnenie, resp. usmernenie 

hodnotového sveta jednotlivca, v súlade s výchovnými cieľmi.  

Existuje tiež celý rad empirických výskumov, ktoré hovoria o vplyve sociálneho 

pôvodu a čiastkových zdrojov stratifikácie (vzdelanie, zamestnanie, materiálny status), ďalej 

štýlu života, záujmov a ostatných faktorov na tvorbu hodnotovej orientácie (Řehan, 

Cakirpaloglu, 2000). 

 Dobrovoľníctvo považujeme za významný determinant hodnotovej orientácie mladých 

ľudí, nakoľko sa cez neho stávajú nielen aktívnymi občanmi, ale cez neho vyjadrujú aj svoju 

solidaritu, súdržnosť a toleranciu voči tým, ktorí sa ocitajú v nepriaznivej životnej situácii. 

Dobrovoľníctvo je nástroj, ktorý posilňuje hodnoty a podporuje sociálny kapitál.   

 

Exogénne determinanty 

Vonkajšími (exogénnymi) podmienkami vplývajúcimi na tvorbu hodnôt sú výchova a 

prostredie (sociálne, materiálne, a kultúrne). Čáp (1996, s. 39 – 40) uvádza, že prostredie 

zohráva veľkú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka, čiže i jeho hodnôt. To 

môžeme vidieť v schéme. 

 

Obr. 1, Endogénne a exogénne determinanty vzniku hodnôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interakcia osobnosti s prostredím: 
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- Výchova ako špecifická  

 komunikácia a integrácia  
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- Ja, sebahodnotenie,  
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- Motivácia

Determinácia 
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Endogénne determinanty 

Podobne ako vonkajšie činitele utvárania osobnosti a teda aj hodnotového systému sú 

navzájom späté, nemožno v procese tvorby hodnôt od seba oddeliť ani endogénne – vnútorné 

predpoklady. Vznikajú, rozvíjajú sa a menia sa v procese rozvoja osobnosti, ale spätne 

podmieňujú i to, aký bude dopad vonkajšieho pôsobenia. Hodnotový systém človeka je 

obrazom jeho vnútornej štruktúry. 

Hlavnými vnútornými činiteľmi sú dedičnosť a vrodenosť, s čím súvisia potreby, ale 

hlavne talent, schopnosti, záujmy a temperament. Patrí sem aj zrenie, učenie, vekové obdobia 

a ich osobnosti. Toto všetko je súčasťou vnútornej štruktúry osobnosti, ktorá je statická. 

 

Výskumný problém 

Dobrovoľníctvo sa v súčasnosti vyznačuje rôznorodými formami a taktiež zapája rôzne 

skupiny obyvateľstva, čím im umožňuje dosiahnuť sebarozvoj, získať pocit užitočnosti 

a zmysluplne tráviť voľný čas. Je výrazne ovplyvnené históriou, politikou, kultúrou a 

náboženstvom regiónu, v ktorom sa rozvíja.  

V súčasnosti je ale  dobrovoľníctvo, predovšetkým mládežnícke dobrovoľníctvo 

výrazne determinované postojmi mladých ľudí, ich hodnotovou orientáciou, výchovou 

v rodine, či ich ochotou a vôľou konať dobro bez nároku na finančnú odmenu.  

Z prieskumu národnej správy „Dobrovoľníctvo a mládež“, 2005 vyplýva, že záujem 

mladých ľudí o dobrovoľnícke aktivity klesá. Mladí ľudia v prvom rade nemajú záujem o 

dobrovoľníctvo. Ukazuje sa, že ich nikto systematicky neoslovuje s ponukou dobrovoľníctva. 

Ďalším dôvodom nevykonávania dobrovoľníctva bol uvádzaný nedostatok času a nedostatok 

informácií o možnostiach dobrovoľníckej práce. Niektorí maldí ľudia necítia potrebu 

angažovať sa a naopak vyhľadavajú príležitosti, aby si mohli zarobiť a pokryť tak svoje 

náklady na štúdium.   

 

Výskumné otázky 

1. Aké asociácie v mladých ľuďoch vyvoláva slovo dobrovoľníctvo? 

2. Do akej miery sa študenti sociálnej práce angažujú v oblasti dobrovoľníctva?  

3. Akú mieru významu pripisujú študenti sociálnej práce dobrovoľníctvu? 

4. Aké životné hodnoty preferujú študenti sociálnej práce? 

5. Čo najviac napĺňa životy študentov sociálnej práce? 

6. Aká je prepojenosť štúdia sociálnej práce s dobrovoľníctvom? 
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Ciele prieskumu 

Na základe zistení a poznania problematického okruhu predmetu prieskumu sme si 

stanovili tieto ciele: 

- Zistiť, aký vzťah majú študenti sociálnej práci k dobrovoľníctvo a akú mieru dôležitosti 

jej pripisujú, mieru ich zapájania so dobrovoľníckej práce a motivačné pohnútky, ktoré ich 

k tomu viedli.  

- Odhaliť hodnoty, ktoré sú najviac preferované študentmi sociálnej práce. 

- Analyzovať hodnotový systém vysokoškolských študentov v odbore sociálna práca, ako 

aj to, čo týchto študentov najviac v živote napĺňa. 

-  Zistiť mieru angažovanosti vysokoškolských študentov do verejného diania 

a podieľania sa na riešení spoločenských problémov.  

 

Charakteristika výberového súboru  

Prieskumnú vzorku tvorili študenti sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity, ktorí sú poslucháčmi druhého a tretieho ročníka na I. stupni 

vysokoškolského štúdia. Celkovo sa prieskumu zúčastnili 100 respondentov – študentov 

odboru sociálna práca. Zastúpene vzhľadom na študijný odbor boli najmä ženy v pomere 

93:7. Vekové zloženie respondentov bolo v rozhraní od 19-24 rokov. Zisťovali sme, typ 

ukončenej strednej školy, z ktorej sa rozhodli pre odbor sociálna práca. Výsledky ukázali, že 

skúmaní respondenti skôr ako nastúpili na VŠ, odbor sociálna práca, študovali na týchto 

stredných školách: obchodná akadémia, gymnázium, hotelová škola, stredná odborná škola so 

zameraním na ovocinárstvo, priemysel, vinárstvo a pod. Ale objavil sa tu i nízky počet tých, 

ktorý vyštudovali strednú školu zdravotnú.    

   

Hypotézy prieskumu  

Hypotéza 1 

Predpokladáme, že viac ako 50% študentov sociálnej práce bude mať pozitívnych vzťah 

k dobrovoľníctvu a viac ako 30% ho bude aj vykonávať. 

Hypotéza 2 

Predpokladáme, že najčastejšou spájanou asociáciou s dobrovoľníctvom, bude pomáhanie 

druhým, čo vyjadrí viac ako 50% vysokoškolákov. 

Hypotéza 3 

Predpokladáme, že najpreferovanejšou životnou hodnotu u študentov sociálnej práce bude 

uvádzaná hodnota sebarealizácie, ktorú budú považovať za veľmi dôležitú vo svojom živote. 
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Hypotéza 4 

Predpokladáme, že miera občianskej zaangažovanosti študentov sociálnej práce bude vyššia 

ako u študentov nehumanitných odborov. Predpokladáme, že viac ako 65% respondentov sa 

nejakým spôsobom zapája do verejného diania. 

Hypotéza 5 

Hodnotovú orientáciu človeka ovplyvňujú endogénne determinanty ako napríklad 

sebahodnotenie, charakter osobnosti, vlastnosti a potreby a zároveň sa preferované hodnoty 

podieľajú na formovaní človeka.  Predpokladáme, že väčšina študentov sociálnej práce bude 

seba hodnotiť ako Prométheovský typ.   

 

Metodika a organizácia prieskumu  

Na získanie empirických údajov sme použili kvantitatívnu výskumnú metódou formou 

dotazníka, ktorý obsahoval otvorené, uzavreté a škálovacie otázky. Výbor súbor zámerný 

vzhľadom na skúmanie špecifickej skupiny študentov sociálnej práce na FZaSP TU.  

Prieskum sa realizoval v letnom semestri v mesiacoch apríl-máj 2010. Dotazníky boli 

študentom rozdané osobne na fakulte v priebehu cvičení Tretí sektor, čím bola zaručená 100-

percetná návratnosť.   

 

Interpretácia výsledkov a diskusia 

 Mladí ľudia majú rôzne záujmy, preferencie, ako aj postoje k životu. Preto nás 

zaujímalo, aké asociácie u mladých ľudí vyvoláva slovo dobrovoľníctvo. Prieskum ukázal, že 

študenti sociálnej práce ho vnímajú ako pomoc druhým, neplatenú prácu a tiež v nich asociuje 

slobodnú vôľu vykonávať nezištnú prácu. 
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 Hypotéza č.2 sa nám nepotvrdila, nakoľko respondenti ako najčastejšiu asociáciu 

k slovu dobrovoľníctvo uvádzali „práca zadarmo, neplatená činnosť“. Tieto výsledky nám 

ukazujú, že sa mladí ľudia pozerajú na akúkoľvek prácu cez finančnú hodnotu. Teda za svoju 

prácu väčšina z nich očakáva nejakú protihodnotu a v súčasnej nepriaznivej ekonomickej 

situácii sú to práve peniaze.  

Odborníkmi je dobrovoľníctvo často označované ako nástroj k aktívnemu občianstvu, 

ktoré umožňuje občanom zapájať sa do verejného diania a podieľať sa na jeho spoločenskom 

živote či riešení sociálny a iných problémov. Zisťovali sme, aký vzťah majú mladí ľudia k 

dobrovoľníctvu a aký význam mu pripusijú vo svojom živote a teda aj pri štúdiu sociálnej 

práce. 

 

 

 Viac ako polovica respondentov uviedla, že dobrovoľníctvo považujú za skôr dôležité 

ako veľmi dôležité (11%). 22% respondentov ho považuje za skôr nedôležité a 3% za vôbec 

nedôležité, do tejto skupiny zaraďujeme študentov, ktorí nemajú vzťah k dobrovoľníctvu, 

neprejavujú oň žiadny záujem a nikdy ho ani nevykonávali.   

 Hypotéza č. 1 sa nám potvrdila len sčasti, pretože študenti sociálnej práce naozaj 

prejavujú pozitívny vzťah k dobrovoľníctvu, ale aj napriek tomu ho väčšina z nich 

v súčasnosti nevykonáva.    

  Podľa Národnej správy 2006 sa zvyšuje informovanosť a vzdelávania v oblasti 

dobrovoľníctva, preto nás zaujímalo, aké prostriedky na vyhľadané informácií 

o dobrovoľníckych príležitostiach študenti využívajú. Z výsledkov vyplynulo, že 

najosvedčenejším zdrojom sú tradičné letáky, na druhom mieste študenti využívajú ako 

informačný zdroj internet a rôzne web stránky a na treťom mieste to boli printové médiá.  
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 Aktívne občianstvo mladí ľudia vyjadrujú napríklad angažovaním sa v mládežníckej 

organizácii, žiackej školskej rade, obecnej rade mládeže alebo v momentálnej občianskej akcii 

či v komunitných aktivitách alebo iných aktivitách dotýkajúcich sa verejného života, v rámci 

ktorých získavajú zručnosti potrebné pre aktívne zapojenie sa – identifikovanie problému, 

hľadanie riešení, definovanie ciest dosiahnutia cieľa, komunikácia stanoviska, vyjednávanie, 

počúvanie a snaha porozumieť druhej strane, prijímanie dohôd a kompromisov, ich následné 

plnenie - to všetko je obrovskou školou aktívneho demokratického občianstva. Aby sa z 

dobrého občana stal občan aktívny, je potrebné rozvíjať komplexnú trojicu – vedomosti, 

postoje a zručnosti. (Lenčo, In Zoom, 2006) 

 V prieskume sme sa zamerali na odhalenie miery občianskej aktivity študentov 

sociálnej práce. Hypotéza č. 4 sa nám nepotvrdila, pretože len 48% študentov sociálnej práce 

sa označilo za skôr angažovaných. Až 30% zo skúmanej vzorky sa skôr považuje za ľudí, 

ktorí sa priveľmi neangažujú a nepodieľajú na verejnom živote.  Len 14% uviedlo, že vedú 

aktívny život a do riešenia spoločenských problémov sa často zapájajú. 8 % sa o spoločenské 

dianí nezaujíma a ani neparticipuje na ňom, sami seba označili za neaktívnych. 

 



840 
 

 Mladí ľudia by mali byť vychovávaní a motivovaní k tomu, aby sa stávali aktívnymi 

hýbateľmi a determinantmi diania v spoločnosti a svoje občianstvo vnímali ako vysokú 

ľudskú hodnotu.  Autori hovoria o nutnosti zaangažovania mladých ľudí v prevzatí osobnej 

zodpovednosti za svoje aktivity, za svoje učenie, za ich samých a za druhých". (in Breslin a 

Dufour, 2006, s.146)  

 Svojou občianskou angažovanosťou vyjadrujú mladí ľudia nielen vzťah k spoločnosti, 

v ktorej žijú ale ňou aj získavajú cenné skúsenosti a vedomosti, ktoré z nich robia vyspelé 

ľudské bytosti. 

 To, aké postoje a zručnosti by mali mať mladí ľudia, ak sa majú angažovať vo svojej 

komunite zmysluplným, realistickým a prospešným spôsobom, zhŕňa Ord nasledovne: 

• dobre komunikovať s každým, 

• myslieť kriticky, nezávisle a čestne, 

• byť úprimne motivovaný participovať, 

• učiť sa, ako premeniť kolektívne plány na akciu, 

• reflektovať a učiť sa z vlastnej participácie, 

• mať danú voľnosť a dôveru prevziať zodpovednosť. (in Breslin a Dufour, 2006, s. 94) 

 

Hodnotová orientácia mládeže 

 V tejto časti sa budeme venovať hodnotovej orientácii študentov sociálnej práce. 

V dotazníku sme položili respondentom otázky zamerané na zistenie ich hodnotovej 

orientácie. Výsledky prieskumu ukázali, že najpreferovanejšou životnou hodnotu u študentov 

sociálnej práce je hodnota rodiny a lásky, druhou najpreferovanejšou hodnotou pre nich 

predstavuje možnosť sebarealizácie a sebarozvoja a treťou významne uvádzanou hodnotou 

bola duševná harmónia a zdravie. Hneď za ňou sledoval zmysel života, ktorý sa snaží nájsť 

každý človek. Môžeme konštatovať, že hypotéza č. 3 sa nám nepotvrdila.  

 Zmysel života v chápaní I. Štúra (2004) je samozrejme neznámy, ale môžeme sa ho 

pokúsiť hľadať a možno, že práve v tom je už aj sám jeho zmysel. Môže to byť celoživotné 

vzdelávanie, môže to byť nejaký ušľachtilý cieľ alebo len potreba získať dobrý pocit 

z vykonanej práce. Naplnením života môže byť dosiahnutie kariéry, pre ktorú sme bojovali či  

vyhľadávanie radosti a potešenia a napokon to môže byt aj všetko spolu dohromady. 

 Študenti sociálnej práce považuju rodinu ako aj lásku za navyššiu hodnotu, ktorá ich 

napĺňa. Až na druhom mieste túzia po sebarealizácii. Väčšina z n ich si uvedomuje dôležitosť 

duševnej rovnováhy a zdravia na to, aby mohli plnohodnotne plniť svoje úlohy, preto 

tietohodnoty zaradili na tretie miesto. Mnohí z nich pociťujú potrebu naplnenia života niečim, 
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čo ich bude uspokojovať. Pre niektorých je naplnením práve štúdium na vysokej škole a 

vzdelávanie, pre iných je to vytváranie priateľstiev či mať voľný čas pre seba, pre druhých je 

zmyslupnou aktivitou je pomoc druhým, konanie dobra a podielanie sa na rozvoji komunity.   

 

 

 

 V príspevku uvádzame endogénne a exogénne determinanty, ktoré ovplyvňujú 

hodnotovú orientáciu mladého človeka. Výsledky prieskumu ukázali, že u študentov sociálnej 

práce najsilnejším ovplyvňovateľom je rodina, z ktorej respondenti pochádzajú. Rodičia 

i napriek vzdialenosti ich detí od domova stále ovplyvňujú ich životy, názory a postoje.   
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 Študenti uvádzali, že výrazným spôsobom ich hodnotovú orientáciu determinuje aj to, 

čo prežili, aké skúsenosti získali, čo vo svojom živote dosiahli, ale na druhej strane sú to 

i určité životné prehry a osudové okamihy, ktoré zanechali stopy v ich živote a nejakým 

spôsobom ich zasiahli alebo zasahujú dodnes. Sociálne prostredie, komunitu a sociálnu 

skupina, v ktorej sa pohybujú označili ako za tretí najsilnejší determinant v ich živote.  

 Hodnotovú orientáciu človeka ovplyvňujú endogénne determinanty ako napríklad 

sebahodnotenie, charakter osobnosti, vlastnosti a potreby a zároveň sa preferované hodnoty 

podieľajú na formovaní človeka.  V hypotéze č. 5 predpokladáme, že väčšina študentov 

sociálnej práce bude seba hodnotiť ako Prométheovský typ.  Táto hypotéza sa nám 

nepotvrdila.  

 34% študentov považuje seba za Herkulesovský typ, ktorý je charakteristický tým, že 

túži po poznaní, vyhľadáva spoločnosť ľudí, s ktorými sa cíti dobre a rád nadväzuje nové 

sociálne vzťahy. Tento typ človeka uprednostňuje, keď má veci pred kontrolou a je 

dominantný.  

 Na druhom mieste sa najviac študenti identifikovali s typom človeka v zmysle 

Sokratesa (26%). Tento typ človeka sa snaží o poznávanie samého seba, o vlastné 

porozumenie, ako aj o zdokonalenie vlastnej osobnosti a baží po sebarozvoji. 

 Typ Prometheusa uznáva boj za spravodlivosť a proti zlu a krutosti. Uznáva hodnoty 

ako solidarita, spolupatričnosť a spolunažívanie, s čím sa identifikovalo 19% študentov.   

 13% považuje seba za Apolónsky typ, ktorý túži poznať a zmeniť svet; charakteristické 

sú pre neho tvorivosť, poznanie sveta, rozvoj vedy, umenie.  

 Ako Dionýzovský typ sa vníma 8% respondentov, ktorý je charakteristický tým, že túži 

po luxusne a komforte, po dobrom živobytí a myslí si, že veci majú slúžiť na vlastnú 

spotrebu.   
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Záver 

 Záverom môžeme konštatovať, že fakt, že mladí ľudia študujú sociálnu prácu nie je ešte 

automatickou zárukou, že budú mať pozitívny vzťah k dobrovoľníctvu a že ho budú aj 

pravidelne vykonávať a zároveň bude pre nich predstavovať najvyššiu hodnotu. 

 Vo všeobecnosti môžeme povedať, že mladí ľudia majú k dobrovoľníctvu pozitívny 

vzťah, ale vykonávanie dobrovoľníckej práce závisí od konkrétneho typu človeka a jeho 

preferencií a nemá významnú spojitosť so štúdiom sociálnej práce. I keď niektorých z nich 

práve štúdium humanitného smeru priviedlo k myšlienke dobrovoľníctva, v ktorom 

nachádzajú životný zmysel.  

 Motivácia k dobrovoľnícku je tak rôznorodá, ako sú rôznorodí samotní ľudia. Pre 

niektorých môže byť silnou motiváciu to, že chcú získať nové skúsenosti a nové poznatky, 

ktoré neskôr využijú vo svojom profesionálnom uplatnení na trhu práce. Iní sú motivovaní 

tým, že dobrovoľníctvom im umožňuje efektívne tráviť voľný čas, predstavuje pre nich 

zábavu a odtrhnutie sa od rutiny. Pre druhých môže byť motiváciou to, že dobrovoľníctvom 

im dáva dobrý pocit z vykonanej práce a nachádzajú v ňom hodnoty, o ktoré sa doposiaľ 

nezaujímali. 

 Pre študentov, ktorí nepovažujú dobrovoľníctvo za veľmi dôležité vo svojom živote 

a neprikladajú mu taký význam, dlhodobá dobrovoľnícka práca nie je vhodná. Skôr vyžadujú 

príležitostné oslovenie pre nezištnú pomoc, napríklad pri dobročinných zbierkach alebo iných 

charitatívnych aktivitách konajúcich sa príležitostne. Vtedy je tento typ študentov viac 

naklonený participovať na takejto forme pomoci.      

 Väčšina študentov sociálnej práce sa považuje za typ ľudí, ktorí sa radi stretávajú, 

nadväzujú priateľstvá, žijú pre zábavu a túžia po uznaní. Tiež chcú mať veci vo svojom živote 

pod kontrolou, aby nedochádzalo k disharmónii a považujú sa za dominantných ľudí, ktorí 

vedia, čo chcú a majú vytýčené životné ciele.  
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