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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Motivace a stimulace dobrovolníků 

v multidisciplinárním týmu 
 

Autorka práce:  Bc. Eva Dudová 

 

Nutnosti poskytovat kvalitní sociální služby skrze práci multidisciplinárního týmu 

složeného z profesionálů, bylo věnováno již bezpočet studií a odborných článků. 

Přemýšlet o skládání multidisciplinárních týmů z dobrovolníků se na první pohled může 

jevit jako rezignace na dosažení kvality. V případě, že jsou klienty poskytované služby 

osoby bez domova, se pak na pohled druhý může zdát, že dosaženým výsledkem nemůže 

být nic jiného, než prázdná množina, tedy v případě diplomové práce, nepopsaný kus 

papíru, nebo nedostatečný rozsah diplomové práce. 

 

Ani k jednomu z těchto jevů však u hodnocené diplomové práce nedochází. I když její 

zpracování trvalo déle, než si její autorka na počátku představovala, diplomová práce 

byla řádném termínu odevzdána a já jsem rád, že na ni mohu zpracovat posudek. 

 

Cílem diplomové práce je především ukázat, jakými nástroji a metodami lze motivovat 

dobrovolníky v projektu, jehož smyslem bylo pomáhat lidem bez domova v návratu na 

trh práce (str. 38). 

 

K naplnění cíle volí autorka práce obvyklou strukturu. V teoretické části se věnuje čtyřem 

tematickým blokům, kterými jsou: a) bezdomovectví; b) dobrovolnictví; c) motivace a d) 

stimulace. Teoretická část je vybudována na dostatečném rozsahu odborných zdrojů, 

včetně anglických, a z jejich přehledu (str. 119 – 124) je zřejmé, že se jedná o zdroje 

relevantní. 

 

Empirickou část tvoří kromě reflexe průběhu projektu Labre, prezentace zjištění 

z kvalitativního a akčního výzkumu. Rozhovory tvoří dominantní způsob sběru dat a jsou 

vedeny jednak s aktéry zapojenými do realizace projektu Labre a jednak s vedoucími, 

zaměstnanci a dobrovolníky dvou dalších organizací (Aurawell a Blossom). Svá zjištění 

transformuje do doporučení (str. 92 – 99), která dominantně směřují k náboru a k udržení 

dobrovolníků v organizaci. Teoretickou strukturu, kterou při formulaci doporučení 

diplomantka využívá, je Kotterův osmifázový proces řízení změny. Výhodou, ale i obtíží 

zároveň je, že diplomantka v práci částečně reflektuje svoji zkušenost s řízením projektu 

Labre. Svou dvojroli si však plně uvědomuje a činí opatření, která jí mají zabránit ve 

zkreslování získaných informací. 

 

Daní, kterou autorka logicky platí za náročnost zvoleného tématu, je nižší pokrytí 

multidisciplinarity, a to především v empirické části práce. Je logické, že ve stavu, kdy 

managementy organizací dominantně zápasí o získání a následné udržení dobrovolníků, 

je velmi náročné budovat, případně rozvíjet multidisciplinární spolupráci jakéhokoliv 

charakteru. 
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I přes toto konstatování, však Bc. Eva Dudová, plní stanovený cíl, když v diplomové 

práci dostatečným způsobem definuje nástroje a metody, s jejichž využitím je možné 

motivovat dobrovolníky v jakékoliv neziskové organizaci. Důraz, který v sobě nesou 

formulovaná doporučení, je kladen na reciprocitu ve vytváření a na řízené rozvíjení 

vztahu mezi organizací a dobrovolníkem. 

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) U doporučení Potřeba vidět výsledky (str. 93) příliš nediskutujete osobnostní 

nastavení dobrovolníků, např. podle teorie Blake-Mouton. Má toto nastavení vliv 

na motivaci dobrovolníků, a pokud ano, jak se bude lišit motivování jednotlivých 

dobrovolnických skupin? 

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Motivace a stimulace dobrovolníků v multidisciplinárním 

týmu, splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm velmi dobře.  

 

V Praze 3. července 2018 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


