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Barbora Nosková představila ve své práci detailní analýzu dobrovolnictví na vybraném vzorku 

účastníků programu Evropské dobrovolnické služby. Práci považuji za velmi zdařilou. Je postavena na 

solidní teoretické bázi týkající se jak dobrovolnictví obecně, tak jeho situaci v ČR konkrétně. Barbora 

uskutečnila kvalitativní výzkum a jeho jednotlivé kroky dostatečně zdůvodnila. Ocenit je třeba zvláště 

úsilí o získání dostatečného výzkumného vzorku. Přesvědčení deseti respondentů k osobnímu setkání 

(většina z nich) a provedení hloubkových narativních rozhovorů není bez možností „protislužby“ (typu 

firemních výzkumů atd.) a osobních známostí nic snadného.       

Ve svém výzkumu se opírá o koncept šesti dimenzí reflexivního dobrovolnictví podle Hustinxe a 

Lammertyna, což se ukázalo jako velmi vhodný rámec pro definování výzkumných kategorií. Barbora 

se induktivní tvorbě kategorií z výzkumných rozhovorů věnovala evidentně velmi důsledně. Přestože 

k odstínění různých nuancí autorka přistupuje citlivě, nelze se někdy ubránit dojmu, že se jednotlivé 

kategorie obsahově prolínají (např. z kapitoly „biografický referenční rámec“ a „struktura motivací“ 

aj.).    

Kromě toho, že autorka svým výzkumem potvrdila charakteristiky typické pro individualizované 

reflexivní dobrovolnictví, ve své práci přichází také s některými zajímavými zjištěními. Všímá si 

například, že tento typ dobrovolnictví skýtá pro zájemce tolik „užitečných“ aspektů, že už se 

v určitém smyslu vymyká definici dobrovolnictví. Podobně upozorňuje na fakt, že řada charakteristik 

přisuzovaných reflexivnímu individuálnímu dobrovolnictví je ve skutečnosti spíše spojena s věkem a 

„životní situací“ dobrovolníků, než s typem dobrovolnictví jako takovým.   

Kde bych očekával trochu více diskuse a kritičtější pohled, je samo rozdělení na „tradiční“ (komunitní) 

a „moderní“ (individualizovaný a reflexivní) typ dobrovolnictví. Chápu, že jde o termíny převzaté 

z literatury a že mohou být dále umocněny dojmem z mládí respondentů, jež jsou řazeni do 

„moderního“ typu. Přesto se domnívám, že nelze takto jednoznačně rýsovat hranici mezi moderním a 

tradičním, jelikož je v praxi velmi tenká. Nejenže mnohé organizace de facto kombinují obojí typ 

dobrovolnictví, takže daná osoba je jak členem „komunity“, tak si zároveň vybírá konkrétní situace a 

podmínky, za kterých se dobrovolnictví účastní. Zároveň také jedna a tatáž osoba může mít zkušenost 

s oběma typy dobrovolnictví a různě je střídat, přičemž dříve mohla přijít „moderní“ forma (např. 

skrze Evropskou dobrovolnickou službu), která teprve v další fázi danou osobu nasměruje na 

dlouhodobější formu „komunitního“ dobrovolnictví atd. Zvláště tedy vyjádření jako „moderní člověk“ 

mi přijdou poněkud neadekvátní.  

V každém případě ale považuji předloženou práci za velmi kvalitní a obsahující všechny náležitosti 

odborného textu příslušné úrovně. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě.  
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