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Co čekejte dále?

• Jaké výzkumy v Brontosauru proběhly?

• Zajímavé výsledky výzkumů

• Co si z výsledků můžete odnést



Výzkumy Brontosaura

• 1. Výzkum hodnot mladých lidí

• 2. Výzkum o zapojování lidí do Hnutí Brontosaurus



Výzkum hodnot mladých lidí

• Organizovala Česká rada dětí a mládeže

• Probíhal v mnoha neziskových organizacích v Česku a Slovensku

• Velice obsáhlý

• 108 členů Hnutí Brontosaurus vyplňovalo (15-29 let) 
• Z toho 94 jej dokončilo



Výzkum hodnot – kdo jsou členové Brontosaura



Jak jsou pro Vás v životě důležité? (108 
respondentů)

75%

19%

6%0%

Rodina

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně nedůležité



Jak jsou pro Vás v životě důležité? (108 
respondentů)

86%

14%
0%0%

Přátelé a známí

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně nedůležité



Jak jsou pro Vás v životě důležité? (108 
respondentů)

66%

33%

1%0%

Volný čas

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně nedůležité



Jak jsou pro Vás v životě důležité? (108 
respondentů)

37%

52%

10% 1%

Práce

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně nedůležité



Jak jsou pro Vás v životě důležité? (108 
respondentů)

12%

49%

33%

6%

Politika

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně nedůležité



Jak jsou pro Vás v životě důležité? (108 
respondentů)

8%

21%

40%

31%

Náboženství

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně nedůležité



Ahoj, rodina, přátelé a 
volný čas jsou pro mne 
velice důležité. Práce je 
taky důležitá. Politika je 
pro mě důležitá, ale už 

ne tak moc. Náboženství 
je pro mě spíše 

nedůležité.



Extrémně důležité je pro mne rozhodovat se o 
svém životě sám!!

Velice důležité je vytvářet si vlastní názory a dělat 
věci, které mi přináší potěšení a požitek.

Ctižádost je pro mě spíše důležitější, ale nemusím 
být nutně velmi úspěšný.

Není pro mě důležité být bohatý ani mít vysoký 
status a moc.

Je pro mě důležité pomáhat blízkým a chci, aby se 
na mě mohli spolehnout.

O přírodu bych se rozhodně starat měla!!



Kdyby byly zítra 
volby, volím 

Piráty!



Jak je pro Vás v důležité? Příroda a památky.

54%39%

7% 0%

Uchovávat umělecká díla a kulturní 
památky

1 - rozhodně důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - rozhodně není důležité

51%

35%

8%
6%0%0%

Je pro mě důležité chránit životní prostředí, 
abychom si ho neničili a neznečišťovali.

1 - je to pro mě velmi důležité

2

3

4

5

6 - není to pro mě vůbec důležité



Zapojování - Když jste do Hnutí Brontosaurus 
vstupoval/a, které faktory k vašemu vstupu nejvíce 
přispěly? (94 respondentů)
• Někdo z mého blízkého okolí Hnutí Brontosaurus chválil/doporučil. 

(ano - 53 %)

• Věřil/a jsem, že mi má členství v hnutí co dát. (ano - 43 %)

• Cíle a hodnoty hnutí mi byly osobně blízké. (ano - 43 %)

• Věřil/a jsem, že Hnutí Brontosaurus prospívá společnosti. (ano - 39 %)

• Věděl/a jsem, že hnutí uznávají odborníci v tématech, na které se 
Hnutí Brontosaurus zaměřuje. (ano – 0 %)

• Měl/a jsem pocit, že je hnutí mezi lidmi populární. (ano – 2 %)

• Věřil/a jsem, že mám hnutí co dát. (ano – 4 %)



Co Vám členství v Hnutí Brontosaurus 
dává/dávalo
• Rozšiřuje mi okruh kamarádů a známých, na které se mohu spolehnout 

(88 %)
• aktivní členové – 95 %
• pasivní členové – 70 %

• Je to pro mě zábava/odpočinek (88 %)
• Dává prostor pro osobní rozvoj (84 %)
• Zlepšuje kvalitu mého života (70 %)

• Rozvíjí mé duchovno (19 %)

• Závěr – lidi, zábava, osobní rozvoj



Dotazník zapojování 

• Vytvořen v rámci projektu Stronger roots

• 247 respondentů

• Cíl – zjistit, jak zapojit dobrovolníky, organizátory, dárce

• Zde: výsledky týkající se organizování/dobrovolnictví



1. Odkud ses za poslední měsíc dozvěděl/a pro Tebe 
podstatné informace o Hnutí Brontosaurus?

• Z emailového newsletteru – 47,4, %

• od přátel a známých – 41,5 %



13. Do organizování jakých (nových) akcí Hnutí 
Brontosaurus by ses osobně rád/a zapojil/a?
• aktivní účastníci

• hodně lidí 
• víkendovky – příroda i památky 

• PsB

• několik lidí zmínilo, že by se raději podíleli jen na chodu akce, ne 
přímo na organizování



22. Co by podle Tvého názoru lidi motivovalo k 
tomu, aby se ve větším počtu zapojili jako 
dobrovolníci v pomoci při chodu organizace Hnutí 
Brontosaurus?

• Obecně: překážka je nekonkrétnost a nejasnost dobrovolnických 
nabídek. Chtěli by vědět, co to přesně obnáší a co to člověku dá. 

• Dále nedostatečná podpora dobrovolníků



Vybraná zpětná vazba k otázce 22
• Kdyby bylo zapojení v daných funkcích lepe oceňováno a kdyby nebyla 

obava, ze jakmile funkci přijmu, už se ji jen těžko zbavím.

• A pak taky v některých věcech jednoduchost a srozumitelnost, co 
konkrétní věc obnáší. Když např. hledám nového hospodáře nebo 
vedoucího akce, tak mnohé vyděsí odpovědnost a složitost věcí, 
kterým třeba nerozumí (papírování, dotace, neví co s kým mají řešit a 
co všechno ta pozice obnáší, že to různé články mají jinak atd.).  ... 
Možná je společným jmenovatelem nějaký systém vnitřní podpory



Vybraná zpětná vazba k otázce 22
• Nevím jak je to teď, ale mě tehdy, když jsem ještě jezdila na akce, 

svým způsobem odrazoval (jinak pozitivní) neformální charakter HB. 
Nepodařilo se mi nikde navázat tak pevné vztahy, abych se stala 
členem nějakého konkrétního ZČ. Proto když jsem pak chtěla 
dobrovolničit i mimo samotné akce, přihlásila jsem se raději do 
"profesionálnější" organizace, která měla přímo program pro 
dobrovolníky a nebylo nutné s pracovníky organizace přímo 
"kamarádit".

• Bonus: podobné akce jako Refresh vícekrát do roka, klidně v menším 
formátu např. jednoho večera



Závěr – Zapojování 

• po světě se pohybují lidi, co chtěj organizovat.

• jako vhodné se jeví i využít potenciál dobrovolníků –těch, kteří chtějí 
pomáhat při chodu akce, či článku. Nicméně je nutné co nejlépe 
danou funkci popsat, ať lidi ví co mohou očekávat.

• takže asi neříkáme jasně, co po lidech chceme. A pokud to říkáme, tak 
se to k lidem nedostává i proto se nezapojují.

• někdo navrhl burzu organizátorů/dobrovolníků na webu



Závěr – členové Brontosaura

• O životě si rozhodnu sám. 

• Náboženství nepotřebuji. 

• Nemusím být bohatý. 

• Chci mít kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout a chci, aby se 
na mne mohli spolehnout oni.



Závěr – proč se lidé stávají členy Brontosaura

• Na doporučení od kamarádů 

• protože jim to něco přinese 

• cíle a hodnoty HB jsou jim blízké a 

• protože věří že HB prospívá společnosti.

• Roli nehraje 
• popularita HB

• odborníci v HB 

• ani to, že člověk může dát něco HB



Závěr – Co lidem dává členství v Brontosauru

• Lidi, na které se mohou spolehnout

• zábavu a odpočinek

• osobní rozvoj

• (+zkvalitňuje jim život)



Závěr závěrů

• Brontosaurus lidem přináší hodně.

• Je to o vztazích, důvěře.

• Doporučení na akce a zapojení hodně stojí na šuškandě mezi lidmi.

• Nicméně, pokud chceme lidi více zapojovat, je třeba komunikovat 
jasně a konkrétně nabídky zapojení a to jak osobně, tak i přes web, 
Facebook, newsletter.


