
MOTIVACE DÁRCOVSTVÍ 
 

MOTIV, MOTIVACE, STIMUL, POTŘEBA… 
 

Prakticky ke všemu, co člověk dělá, má nějaké pohnutky. Motiv je obrazně řečeno hybnou silou 

každého lidského činu a zároveň odpovědí na otázku: proč? Proč člověk dělá to či ono? Proč jedná 

tak jak jedná?  

 

Slovo motivace pochází z latinského slova movere = hýbati, pohybovati, a nejčastěji bývá chápáno 

jako soubor pohnutek podněcující k určité činnosti, k určitému cíli. Samotný pojem motivace lze také 

definovat jako „dynamický systém vnitřních pohnutek činnosti (nebo nečinnosti) jedince, který 

determinuje jeho jednání a prožívání“ (Buchtová 2006).  

 

Motivace vychází zvnitřku člověka, nelze ji tedy zaměňovat se stimulací, která na jedince působí 

zvnějšku. Teprve pokud daný vnější stimul nabude pro člověka subjektivní význam, stane se motivem 

(tj. pohnutkou) pro jeho jednání. Výchozí motivační stav, kdy člověk má něčeho nedostatek, 

psychologie označuje jako potřebu – v ní se odráží nějaký nedostatek ve fyzickém nebo sociálním 

stavu člověka. Jedinec směřuje k naplnění (odstranění) nedostatku, je motivován k určitému chování. 

Motivem se pak chápe psychologický důvod nebo psychologická příčina chování. 

 

Dále se budeme zabývat motivací k dárcovství, jež je z právního hlediska jednostranným aktem, při 

němž nedochází ze strany obdarovaného ani odjinud k žádnému plnění. Z pohledu jiných oborů 

zabývajících se motivací ve filantropii to tak nemusí být vždy… 

 

 

DÁVÁM JEN TAK, NEBO ZA TO NĚCO OČEKÁVÁM? 
 

Otázkou, proč dárci darují a jestli od takového činu něco zpětně očekávají, se zabývají různé vědní 
obory, mj. antropologie, filozofie, psychologie nebo ekonomie. Obecné závěry zkoumání různých 
oborů se v podstatě shodují v definici krajních mezí škály motivů.  
 
Na jedné straně je motivem darování altruismus ve své čisté podobě, tedy situace, kdy člověk jedná 
bez logického vysvětlení a jeho jednání je výhradně cíleno na prospěch. Velký sociologický slovník 
definuje altruismus jako „morální princip předpisující potlačit vlastní egoismus, nezištná služba 
bližnímu, ochota obětovat vlastní zájem ve prospěch jiných, mravní princip, podle něhož je blaho 
jiného a on sám mravně důležitější než mé vlastní já a vlastní blaho“. Na druhé straně škály motivů 
stojí řečeno ekonomickou terminologií tzv. Ekonomie darů (Gift Economy), která s darováním 
recipročně kalkuluje a při které se už dopředu počítá s tím, že se dar v nějaké podobě vrátí. Vzájemná 
směna darů je tak ve své podstatě chladným obchodem. Většina motivů v praktickém životě se však 
nachází někde uvnitř těchto dvou extrémů. 
 

 

HISTORICKÝ EXKURS MOTIVACÍ DÁRCŮ 
 

Motivy lidí k dárcovství se v jednotlivých historických obdobích měnily v závislosti na měnícím se 

postoji k filantropii jako takové. Motivy antické společnosti k dávání byly spojeny s cílem naplnění tzv. 

„dobrého života“. Měly málo společného se skutečnými potřebami obdarovaných. Vysokou mírou se 

zde projevovala reciprocita, která byla vlastní vůbec celému antickému přemýšlení, v podobě 

opětování darů jak v hmotné tak nehmotné formě.  



 

Židovská a křesťanská tradice se odlišují od chápání dobročinnosti v antice. V Židovství a křesťanství 

je určujícím motivem ve vztahu jedince k druhému Ježíšovu přikázání lásky „Miluj bližního jako sebe 

sama“. Součástí účinné lásky k bližnímu je také konání milosrdných skutků, které je podle evangelií 

univerzální, protože každý člověk je mým bližním. 

 

Ve středověku se vlivem křesťanství mění přístup k dobročinnosti, dobročinné snahy se staly 
záležitostí veřejnou. Motivaci darování ve středověku vymezovala tzv. ekonomie spásy, která je 
rovněž nazývána skrytou reciprocitou křesťanské filantropie. Dar sice nesměl být poskytován se 
sebezájmem něco si vyprosit, nicméně křesťanská tradice věří v budoucí odplatu dobrých skutků.  
 
Novověk chápe na rozdíl od středověku chudobu jako nemoc a chce ji ze společnosti odstranit (ve 
středověku se nikdy nepomýšlelo na to, že by chudoba mohla být v úplnosti odstraněna). Obce a 
samospráva jsou v novověké společnosti garanty sociální péče, která má nově i vychovávat a vést k 
morálním kvalitám. Cílem je to, aby se chudý člověk naučil dále si na sebe vydělat sám. 
 
Období humanismu klade důraz na lidský rozum a na odkazu antických tradic dále rozvíjí filozofii, 
kterou charakterizuje postoj Thomase Firmina (1632–1697), bohatého majitele manufaktury v Anglii a 
de facto prvního sociálního pracovníka, že je lepší chudým dát peníze za práci, třebaže není zcela 
potřebná, než jim dávat cokoli za nic. 
 
Francouzská revoluce a následná vlna antiklerikalismu způsobila sílící angažovanost státu v  oblasti 
zabezpečování sociálních služeb, školství a zdravotnictví, vlivem čehož začíná postupně upadat 
soukromé dárcovství. V USA je tento pokles méně markantní. 
 
 

TEORIE MOTIVACE Z POHLEDU RŮZNÝCH VĚDNÍCH DISCIPLÍN 
 
Výše jsme zmínili, že filantropie je aktivita stojící na rozhraní zájmu několika vědních disciplín. 
Podívejme se na teorii motivace v dárcovství z pohledu biologie, sociobiologie, sociální psychologie a 
ekonomické psychologie.  
 
Pohled biologický a sociobiologický  
vysvětluje motivaci na základě teorie přirozeného výběru, podle které organismy s lepší genetickou 
výbavou jsou úspěšnější v udržování druhu. Pokud na člověka jako bytost aplikujeme evoluční teorii, 
pak musí jedinci, kteří mají přežít, sledovat svůj zájem. Paradoxně se pak tato sobeckost může ve 
výsledku projevit altruisticky a naopak. Individuální altruismus může být ve skutečnosti sobectvím na 
genetické rovině. Tím, že jedinec podporuje přežití členů svého rodu, zvyšuje tím zároveň i 
pravděpodobnost přežití svých genů. 
 
Pohled sociopsychologický  
zásadní význam tu mají dva druhy učení. Prvním je zisk schopnosti empatie. Empatii chápeme jako 
schopnost sdílet pocity jiného člověka. Psychologové předpokládají, že se ji učíme už v raných 
stádiích života a výzkumy dokázaly, že je přítomna už v nejmladším věku. Empirie také ukázala, že 
empatie a pomáhání spolu vysoce korelují. Dalším druhem je osvojování si norem vhodného 
prosociálního chování, jsou to především tyto normy - norma sociální odpovědnosti, norma 
spravedlnosti (rovnosti) a norma reciprocity. Všechny tři se pak mohou stát motivací k altruistickému 
chování. 
 
Pohled ekonomicko-psychologický  
tento pohled popisuje škálu darů podle toho, jak jsou poskytovány, a toho, co je s jejich dáváním 
spojeno. Jako krajní typ reciprocity darů označuje tzv. „gift economy“ neboli ekonomie darů. Dary jsou 
v ní přesně kalkulovány a jejich vzájemná směna je tak ve své podstatě chladným obchodem. Na 
druhé straně škály stojí altruismus v pravém slova smyslu, kdy dárce může někdy jednat až na svůj 
vlastní úkor. Mezi tyto dva extrémy pak lze umístit charitu a sponzoring, které obsahují prvek volby 
dárce. 
 
Pohled psychologický  



psychologie se na darování a motivaci k němu dívá trochu jinak. Darování je klasifikováno jako určitý 
druh chování a psychologie zkoumá jeho příčiny, jeho různé motivy. Takových psychologických 
důvodů je mnoho, proto se psychologie snažila a snaží motivy třídit do skupin podle různých druhů a 
forem. Nejznámější a zřejmě nejcitovanější se stala hierarchická teorie potřeb A. H. Maslowa z roku 
1954. Autor rozděluje potřeby na nižší, základní neboli fyziologické a vývojově vyšší, tzv. „potřeby 
růstu“. V literatuře se setkáváme s tzv. Maslowovou pyramidou potřeb (viz níže). 
 
 

 
Pyramida potřeb podle A. H. Maslowa 

 
 
Potřeby ve vyšších patrech pyramidy jsou uspokojovány až ve chvíli, kdy má člověk zajištěny potřeby 
na nižních rovinách. 
 
Posledním pohledem je Pohled ekonomický  
Ten formuluje koncept racionálně uvažujícího a jednajícího jedince označovaného jako „homo 
oeconomicus“, který jako výrobce usiluje o maximální zisk a jako spotřebitel o maximální užitek ze 
spotřeby. Vysvětlením, proč se lidé často ve skutečnosti chovají jinak, mohou být tři formy altruismu: 
 

 Reciproční altruismus je „altruismus, v jehož pozadí stojí očekávání, že bude jednou oplacen“ 
a své kořeny má, jak bylo naznačeno výše, již v antice. Přestože člověk altruisticky jedná bez 
nároku na odměnu, neznamená to automaticky, že žádnou odměnu neočekává a nezískává. 

 

 Normativní altruismus je vědomí morální povinnosti a sociální tlak společenského prostředí, 
kdy jedinec jako člen komunity cítí, že při porušení norem dobročinnosti bude potrestán. 
Sociální tlak se může stát důležitým faktorem pro rozhodování, zda darovat, či nikoliv.  

 

 Emocionální altruismus předpokládá, že někteří lidé se s potřebou dárcovství vnitřně 
ztotožňují. Pokud pak jsou tito lidé konfrontování s utrpením druhých, nepřemýšlí dlouho o 
tom, jak se zachovat. Tento emocionální altruismus se v jejich případě stane de facto pudovou 
záležitostí. 

 
 

MOTIVY DÁRCOVSTVÍ V PRAXI 

 

Dárcovství je celosvětový fenomén, proto se nejprve zaměřme na motivaci dárců v zahraničí. Otázkou 

motivace se zabývala např. trojice autorů Russ Alan Prince, Karen Mavu File, James E. Gillespie. Ve 

výzkumu oslovili 218 významných dárců a pomocí strukturovaných rozhovorů zjišťovali jejich motivace 



k dárcovství. Na základě výzkumů rozlišili sedm kategorií dárců a jejich motivací a označili je jako 

„philanthropic styles“. 

 

Graf - Rozdělení velkých dárců podle filantropických stylů 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komunitáři (26,3%), nejpočetnější skupinou jsou komunitáři. Pocházejí většinou z 
podnikatelského prostředí, chtějí své dary věnovat své vlastní komunitě. Záleží jim na dobrém 
podnikatelském prostředí a podporují sítě podobně smýšlejících podnikatelů. 

 
2. Světci (20,9%) jsou druhou největší skupinou. Dárcovství považují za náboženský akt a morální 

povinnost. Přispívání cítí jako „Boží vůli“, dávají především na církevní účely a spíše národním a 
mezinárodním organizacím.  

 

3. Investoři (15,3%) podporují velké organizace s dlouhodobým a rozsáhlejším hmotným efektem. 
Necítí se morálně povinováni pomáhat, dávají, protože mohou a adresáta si vybírají jako investici, 
proto hledají spíše důvěryhodnou a velkou organizaci.  

 

4. Budovatelé (10,8%) sociálních vztahů jsou společenskými dárci. Dárcovství považují za dobrý 
způsob, jak změnit svět k lepšímu a přitom rozvíjet sociální vztahy a sítě. Podporují vzdělání, 
religiózní aktivity a vše, co vede k setkávání lidí. Výzkum prokázal, že většinou jde o 
vysokoškolsky vzdělané ženy. 

 

5. Oplátkaři (10,2%) neboli reciproční pomahači mají z charity vlastní prospěch a chtějí ho splatit. 
Někdy mají přímo jejich blízcí zdravotní nebo sociální problémy, jindy sami dárci soudí, že by 
někdy mohli potřebovat pomoc sami  

 

6. Altruisté (9,0%) dávají z vlastních morálních imperativů, tedy je pro ně dárcovství jistou formou 
deberealizace. Podporují pomoc sociálně slabým, starým a chudým. Netouží po veřejné publicitě, 
uznání ani po jiných ziscích z dávání.  

 
7. Dynastoři (8,3%) Nejméně početní jsou dynastoři. Ti pocházejí ze společností, ve kterých má 

dárcovství dlouhou tradici. Často se jedná o dědice velkých rodinných podniků. Z dárcovství 
získávají společenský statut a uznání. Věří, že povinnost dát má každý a že filantropické aktivity 
jsou účinnější než státní programy.  

 

Také v České republice bylo podniknuto několik výzkumů dárcovství. Tématu motivace individuálního 
dárcovství věnovaly především dva. Jejich výsledky byly prezentovány v publikacích Dárcovství a 
dobrovolnictví v České republice (Výsledky výzkumu NROS a AGNES, Pavol Frič a kol., 2001) a 
Dárcovství v očích veřejnosti (Marie Hladká, Tereza Šinkyříková, 2009). Motivací v oblasti firemního 
dárcovství se pak zabýval rozsáhlý výzkum Fóra dárců z roku 2004 
 

 



 

Výzkum NROS a AGNES (2001) 

 
Tento výzkum probíhal v dubnu roku 2002 metodou strukturovaných dotazníků, zabýval se 
individuálním dárcovstvím a pracoval se vzorkem 329 respondentů. Na základě odpovědí respondentů 
bylo zjištěno, že u českých dárců převládají motivy emocionální a normativní. Současně byla 
konstatována nízká úroveň recipročních motivů. Pouze třetina dárců obdržela v posledních deseti 
letech nějakou adresnou satisfakci formou symbolického poděkování obdarované organizace a jen 
11% bylo informováno o využití svého daru. Přestože tato fakta indikují nízkou míru reciprocity motivů 
darovat, ukázalo se, že ti dárci, kteří žádnou morální satisfakci v minulosti neobdrželi, častěji dávali 
najevo svou nižší ochotu dále peníze poskytovat.  
 
Respondenti dále hodnotili důležitost dvanácti důvodů, které ovlivňují jejich rozhodnutí o poskytnutí 
daru, přičemž nejsilnějším motivem se stalo „přesvědčení, že jde o dobrou věc“. Procentuální 
zastoupení ostatních odpovědí nalezneme v grafu: 
 
Graf. Důvody považované za důležité pro rozhodnutí stát se dárcem 
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Na základě odpovědí respondentů definovali autoři výzkumu tři základní typy motivace peněžních 
dárců (na které se respondenti dějí víceméně rovnoměrně). 
 
1. Ad hoc motivace (příležitostná) - vyskytuje se při nárazovém rozhodování jedince, zda poskytnou 
dar. Ad hoc motivace bývá reakcí na konkrétní případy, na náhlé neštěstí nebo utrpení, které 
vyvolávají emocionální vzruchy a citové pohnutí. Často jde o muže a obecně lidé ve věku od 31 do 45 
let. 
 
2. Familiární motivace (na základě osobních zkušeností) - má kořeny v osobních zkušenostech 
dárce získaných v jeho nejbližším okolí. Tito dárci vnímají samotný akt darování jako součást 
životního stylu. Důležitou roli zde hraje osobní kontakt či zkušenost blízké osoby, obdarovaná 
organizace bývá dárci dobře známá. Tento druh motivace převažuje ve skupině mladých lidí (do 30 
let)  
 
3. Imperativní motivace (na základě obecných morálních imperativů) - spočívá v morálních 
imperativech vycházejících především z křesťanské morálky. Dárce se však necítí pod tlakem 
prostředí podle společenských norem, ale považuje morálku za součást náboženského přesvědčení. 
Imperativní motivace převažuje u starších občanů. 
 
 

 



Výzkumný projekt Dárcovství v očích veřejnosti (2009) 

 
Výzkumný projekt Dárcovství v očích veřejnosti z roku 2009 proběhl metodou „face to face“. Byly 
v něm získány odpovědi od celkem 359 respondentů. Bylo zjištěno, že nejnižší míra dárcovství se 
vyskytuje u nejmladší věkové kategorie (18 – 24 let), u které cca 1/6 dotazovaných neziskové 
organizaci ještě nikdy dar neposkytlo. Dále bylo zjištěno, že míra dárcovství je přímo úměrná růstu 
hrubého příjmu respondentů. Z odpovědí respondentů výzkumu na otázku motivace vzešly čtyři 
kategorie motivací: 
 
1. Utilitární motivace  
jejím základem je očekávání návratu, tedy odplaty za dar. Jde o motivaci reciproční. Jedinec sice dar 
dává bez nároku na okamžitou satisfakci, to ale neznamená, že žádnou odměnu nečeká. Příkladem 
může být poskytnutí peněz kvůli možnosti odpočtu daní, zájem o předmět poskytnutý za dar, uvedení 
jména nebo jiná sebeprezentace, rovněž i očekávání, že se mu v případné nouzi také dostane 
pomoci. 
. 
2. Familiární motivace  
staví na osobní zkušenosti dárce a průvodním předpokladem je zde důvěra. Dárce dobře zná 
obdarovanou neziskovou organizaci, její zaměstnance nebo má zkušenosti s konkrétním projektem. 
Také může být v kontaktu s lidmi potřebujícími pomoc či mu na výsledku nějakého projektu osobně 
záleží.  
 
3. Normativní motivace  
je typická pro dárcovství, které má kořeny ve vnitřních normách a pravidlech jednotlivce. Poskytnutí 
příspěvku neziskové organizaci považuje dárce za svou morální povinnost. Dárcovství je součástí 
osobních zásad dárce a svou roli také mohou hrát emoce nebo náboženské přesvědčení.  
 
4. Negativní ad hoc motivace  
je velmi specifická, do této skupiny patří veškeré výroky dárců, kteří byli někým způsobem k dárcovství 
„donuceni“. Typická je nečekaná žádost spojená s negativním pocitem, jedinci nebyla tato žádost 
příjemná a psychicky jí podlehl (nedokázal odmítnout). 
 
 

Fórum dárců – Výzkum firemní filantropie (2004) 

 
Výzkum z roku 2004 potvrdil jako nejdůležitější pohnutku k firemnímu dárcovství altruistické cítění. 
Drtivá většina firem je nejvíce motivována tím, že podpoří dobrou věc (91 %) a téměř dvě třetiny firem 
jsou motivovány skutečností, že pomůžou spřátelenému subjektu. Současně polovina firem přiznala i 
obchodní důvody k dárcovství: průvodním jevem může být zlepšení veřejného povědomí o firmě, 
zlepšení firemního „image“ a podpora loajality zákazníků. Celých 43 % firem daruje kvůli daňovému 
zvýhodnění. V podstatě tedy každou druhou firmu podněcuje k dárcovství současně jak filantropický, 
tak ekonomický motiv. Na zištné motivy ukazuje fakt, že k nejčastějším motivům stát se firemním 
dárcem či zvýšit rozsah svého dárcovství patřilo zvýšení daňových odpisů pro dary (60 %).  
 
V jistém rozporu s těmito výsledky jsou nejčastější motivy firemního dárcovství, jak je vidí NNO. 
Výsledky vzešly z průzkumu při školeních NNO z poloviny 90. let a nejčastějšími motivy tehdy byly: 
 

 zlepšení postoje veřejnosti k dárci, 
 reklama dárce nebo jeho výrobků, 
 snížení daňového základu, 
 osobní prospěch a sláva, 
 pocit moci, 
 praní špinavých peněz, 
 distribuce jinak nevyužitých výrobků, 
 splnění plánu a povinnosti dávat. 

 
Žádný z těchto motivů se nedá označit za filantropický. Podle tohoto šetření vypadá, že firmy používají 
dárcovství jako nástroj PR, marketingu, k vlastnímu prospěchu a ke snížení daní. Ovšem stejně tak, 



jak firmy mohly nadhodnocovat své motivy, tak mohli zástupci neziskových organizací firemní motivy 
podhodnocovat. Každopádně pohled NNO se značně liší od firemního. 
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