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 téma: Wartości chrześcijańskie inspiracją posługi wolontariatu na przykładzie 

młodzieży akademickiej miasta Krakowa 

 

 abstrakt: Charitatívna činnosť je praktickým vyjadrením kresťanskej lásky 

konkrétnych veriacich a cirkevných spoločenstiev. Cirkev by nesplnila svoje spasiteľské 

poslanie ustanovené Bohom, keby upustila od služby lásky. Ona má ako základná funkcia 

Cirkvi univerzálny a neodňateľný charakter, pričom jedným z hmatateľných znakov realizácie 

služby lásky je dobrovoľníctvo. Sv. Ján Pavol II. priamo uviedol: „Ak sa má naozaj 

uskutočňovať ako nezištná služba dobru ľudí (...) môže sa dobrovoľná aktivita chápať ako 

významná forma apoštolátu, v ktorej pripadá prednostná úloha laikom, mužom a ženám.” 

(Christifideles laici 41). Jednou z týchto foriem je dobrovoľnícka služba akademickej mládeže, 

ktorej príkladom je akademická mládež z Krakova, predstavená v predkladanej dizertačnej 

práci. Cieľom práce je poukázať na kresťanské hodnoty ako inšpiráciu k dobrovoľníckej službe 

na príklade dobrovoľníkov spomedzi akademickej mládeže v meste Krakov. Zdrojom týchto 

kresťanských hodnôt je Sv. Písmo, Magistérium Cirkvi, učenie pápežov a biskupov. Práca má 

teoreticko-empirický charakter. Pri jej koncipovaní bola využitá metóda diagnostického 

prieskumu, ako aj nasledovné techniky: dotazník, analýza dokumentov a kvalitatívne 

rozhovory; a nástroje: anketové hárky, nahrávacie zariadenie a vlastné poznámky. Práca 

pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole je predstavená podstata, princípy a sféry 

pôsobnosti dobrovoľníctva. Druhá kapitola obsahuje metodológiu vlastného vedeckého 

výskumu. V tretej kapitole sa nachádzajú výsledky výskumu - dobrovoľníctvo podľa názoru 

študentov – respondentov. Štvrtá kapitola predstavuje postuláty a predpoklady rozvoja 

dobrovoľníckej činnosti. Prínos predkladanej práce spočíva v novátorskom uchopení 

pertraktovanej problematiky. Poukazuje na vplyv kresťanských hodnôt v kontexte motivácie, 

ktorá vedie akademickú mládež k angažovanosti v dobrovoľníckej činnosti, a to na príklade 

študentov mesta Krakov. Práca je príspevkom k doterajšiemu vedeckému spracovaniu 

problematiky dobrovoľníctva a tvorí základ pre ďalší výskum v danej oblasti. 
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