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„Tváře Grácií jsou plné 
radosti, jako bývají tváře 

těch, kteří něco dávají nebo 
dostávají.“

(Seneca: O dobrodiních; str. 22)



I. DOBRÁ VŮLE

• Chtění a schopnost stanovovat si a následně 
realizovat konkrétní, reálné a ušlechtilé cíle

• v souladu s obecným dobrem

• Umění směřovat a rozumně a svědomitě řídit své 
jednání a konání k těmto cílům

• Integrální součást vyzrálé psychiky
• Účel světí prostředky

• Je spojena se zodpovědností a svobodou



Princip obecného dobra

• Souhrn podmínek společenského života, které 
umožňují všem dosáhnout vlastní dokonalosti 
(integrální rozvoj osobnosti)

• Obecné dobro vyžaduje ÚCTU K ČLOVĚKU

(Inspirace: Papež František – Encyklika Laudato si´; odst. 156–158 )



Rizika a ohrožení

• Nevole, svévole, libovůle, zvůle, zlovůle

• V oblasti rozhodování:
• Nerozhodnost, váhavost, netečnost, pasivita,  

nepřizpůsobivost, liknavost

• V oblasti konání a jednání:
• Nestálost , roztěkanost, ovlivnitelnost, nárazovost, 

ústupnost, rezignovanost, nedostatek sebekázně



• Jsou pro ni typické:
• Duchovní činorodost, dostatek zdravé motivace

• Chuť jednat ve prospěch obecného dobra

• Touha po uplatnění vlastního potenciálu a schopností 

• Angažovanost vůči všudypřítomné entropii 

• Takové pojetí dobré mysli je blízké konceptům:
• hlubokého vnitřního míru (buddhismus)

• velkodušnosti, charismatu (křesťanství)

II. DOBROMYSLNOST



Rizika a ohrožení

• Zlomyslnost (zlobou, zlostí či záští infikovaná mysl)
• Lstivost, zákeřnost, podlost, trucovitost

• Lehkomyslnost (neschopnost domýšlet důsledky)
• Bezstarostnost, nerozváženost, lehkovážnost

• Smyslnost (zaměřenost na smyslové uspokojení)
• Chtíč, žádostivost, chlípnost

• Choromyslnost (patologická odchylka od zdravého stavu)
• Pomatenost, šílenství, nepříčetnost

• Malomyslnost (nedostatek víry, naděje a lásky)
• Sklíčenost, deprese, melancholie



III. PROSOCIÁLNÍ MOTIVY

• U zájemců o dobrovolnictví upřednostňujeme motivy
orientované na uspokojování těchto potřeb:

• sociální komunikace či interakce, afiliace (přidružení), setkávání

• Preferujeme, pěstujeme a rozvíjíme tendence k:
• přátelskému chování, vstřícnosti, respektu, spolupráci atp.

• Podporujeme altruismus, orientaci na potřeby druhých,
vzájemné obohacování a výměnu či sdílení hodnot

(Zdroj: NAKONEČNÝ, M. – Psychologie; str. 424)



Rizika a ohrožení

• Zištnost, prospěchářství, vypočítavost
• Panovačnost, zpupnost, arogance
• Tendence k manipulativnímu jednání
• Ziskuchtivost, kalkulace
• Pýcha, sobectví, misantropie
• Absence bezpodmínečnosti a bezvýhradnosti

„Varujte se konat dobrodiní před lidmi jim na odiv.“
(Matouš 6, 1)



IV. DOBROČINNOST

• Je angažovanost pro dobrou věc, jež přirozeně propojuje:
• dobrou vůli, zdravou motivaci, dobromyslnost

• Charakterizují ji zejména:
• Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa

• Důsledné využívání vlastního potenciálu

• Projevuje se konkrétními činy v duchu:
• Lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnosti, 

tichosti a sebeovládání

(Inspirace: Pavel z Tarsu: Gal 5, 22;  1 K 13, 1–13)



Dobrodiní

„Dobrodiní je laskavé jednání působící radost
a pociťující radost z tohoto působení uplat-
ňujícího se v tom, co člověk činí ochotně a ze
spontánního sklonu.“

(Seneca: O dobrodiních; str. 26)



V. MEZILIDSKÉ VZTAHY

• Velkodušné setkávání lidí je nezbytnou součá-
stí zdravého osobnostního růstu

• To umožňuje přímý autentický kontakt s:
• Živým hlasem a neverbálními projevy

• Postoji, názory, myšlenkami, emocemi

• Osobními zkušenostmi , plány atp. druhého

(Inspirace: Papež František – Encyklika Laudato si´; odst. 47)



Rizika a ohrožení

• Digitální technologie, sociální sítě
• Člověka supluje obrazovka, monitor, reproduktor, mikrofon, 

klávesnice , myš či displej
• Ochuzují neverbální komunikaci (zejména haptiku, v příp. 

telefonu i mimiku, oční kontakt, gesta)

• Individualismus, kolektivní egoismus
• Sebevztažnost a izolace od ostatních lidí způsobuje růst 

chtivosti
• Vyprázdněné lidské srdce zvětšuje touhu více konzumovat a 

vlastnit

(Inspirace: Papež František – Encyklika Laudato si´; odst. 204)



„Byl jsem nemocný a navštívili jste mě.“

(Matouš 25, 36)



ZÁVĚREM

Dobrovolnický program chápu jako 
prostředek, jenž umožňuje lidem dobré 
vůle projevovat dobré úmysly a angažovat 
se dobročinným způsobem ve prospěch 
potřebných formou autentického 
setkávání lidí.



Děkuji za pozornost!


