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Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou motivace a stimulace dobrovolníků 

v organizacích zabývajících se pomocí lidem bez domova, přičemž si jako cíl vytyčuje nalezení 

vhodného způsobu stimulace dobrovolníků pracujících s lidmi bez domova v rámci 

multidisciplinárního týmu. Téma motivace a stimulace dobrovolníků v organizacích, které se potýkají 

s nedostatkem finančních prostředků a musejí aktivně hledat cestu k řízení práce dobrovolníků 

s minimálními nároky na finance je bezesporu velmi zajímavé a aktuální. Motivací pro zpracování 

tématu diplomové práce byla autorčina vlastní zkušenost spolupráce s dobrovolníky v projektu Labre, 

kterou ve své práci podrobněji popisuje.  

Po formální stránce je práce zpracována průměrně. Obsahuje všechny předepsané náležitosti. 

Nejasné je číslování kapitol, konkrétně logiku postrádá číslování kapitol římskými číslicemi, které 

začíná od III. na straně 58. Dále se v práci vyskytuje také větší množství gramatických chyb 

spočívajících ve špatném skloňování slov, např. na stranách 16, 20, 36, 58, 89. Studentka mohla 

věnovat větší pozornost gramatické korektuře. 

Diplomová práce je rozčleněna na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se podrobněji 

věnuje vymezení problematik bezdomovectví a dobrovolnictví a také pojednává o termínu motivace 

a stimulace ve vztahu k dobrovolné činnosti.  

Při práci s problematikou bezdomovectví se studentka zabývá vztahem bezdomovectví a sociálního 

vyloučení, potažmo chudoby. Dále stručně popisuje druhy bezdomovectví a pojednává také 

o rozlišení jeho příčin ze sociologického úhlu pohledu. Dále se věnuje problematice zapojení lidí bez 

domova na trh práce a pojednává o jejich zplnomocňování. 

V části věnované dobrovolnictví nahlíží autorka na pojem z více úhlů pohledu, např. motivace jedince 

ve vztahu k altruismu, angažovanosti v rámci občanské společnosti. Zabývá se expertním 

dobrovolnictvím, jež se stává trendem dnešní doby společně s profesionalizací dobrovolnictví. Více 

pozornosti mohla studentka věnovat způsobům možného zapojení dobrovolníků do činnosti 

přijímající organizace s ohledem na aplikaci zákona o dobrovolnické službě a možnostem uchopení 

organizace práce koordinátora dobrovolníků v organizaci. 

K problematice bezdomovectví zpracovala studentka řadu zdrojů, které v práci rozvádí. U některých 

závěrů je přitom patrné profesní zaměření studentky do oblasti tzv. advokačních organizací 

pracujících s lidmi bez domova s přesahem do aktivismu a náklonnost k vnímání bezdomovectví jako 

systémového problému společnosti, která „přivádí lidi na pokraj chudoby a ohrožuje je 
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bezdomovectvím“ (viz strana 12).  Výběr literatury a některé dovozené závěry popisující fenomén 

bezdomovectví jsou poplatné zmíněnému zaměření. Například v části kapitoly Empowerment 

studentka z mého pohledu poměrně okleštěně a tudíž ne zcela přesným způsobem popisuje 

fungování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. Není zcela jasné, z jakého zdroje vychází, když 

uvádí, že aktuální nabídka služeb se zaměřuje „především na pokrytí základních potřeb osob bez 

přístřeší jako je poskytnutí teplého jídla nebo noclehárny, případně základní lékařská péče 

a hygiena.“ Přitom, základním paradigmatem zákona 108/2006 Sb., respektive vyhlášky 505/2006 Sb. 

je poskytování sociálního poradenství a tudíž provázení klienta při poskytování služeb. Ve veřejně 

dostupných zdrojích jako jsou výroční zprávy  poskytovatelů sociálních služeb, nebo sborníky 

odborných konferencí s bezdomoveckou tématikou (například Sborník z Konsensuální konference 

o bezdomovectví v České republice z roku 2014) lze dohledat mnoho příkladů dobré praxe 

realizovaných na půdě těchto organizací. Pravdou však je, že kapacity a záběr služeb nejsou mnohdy 

ve vztahu k počtům lidí bez domova postačující a je proto důležité budovat provázanost spolu 

s dalšími projekty a způsoby zaměřenými na pomoc lidem bez domova.  

Závěr teoretické části věnuje diplomantka pojednání o motivaci a stimulaci, kde na základě literatury 

dovozuje vzájemný vztah těchto dvou jevů ve vztahu k práci s dobrovolníky. 

Empirická část se zaměřuje nejdříve na popis zkoumaných organizací, pokračuje formulací 

výzkumných otázek a popisem metodologického přístupu k řešení. Studentka se zabývá také etickými 

otázkami svého výzkumu a popisuje detailně techniku sběru dat a analýzu dat, v jejímž rámci 

reflektuje i nastalé kolize či problémy.  

Drobnou výtku mám k absenci údaje o délce trvání celého výzkumu. Autorka ve své práci zmiňuje, že 

výzkum probíhal od konce února 2018. Dále pak již není jasné, jak dlouho celý výzkum probíhal. 

Ve svém výzkumu kombinujícím prvky kvalitativního a akčního výzkumu se studentka zaměřila na 

zkoumání způsobu práce s dobrovolníky ve dvou pražských organizacích s pěti letou historií. Tyto 

organizace pak řadí mezi poloprofesionální tzv. advokační organizace, jež se zaměřují na osvětu, 

ochranu lidských a občanských práv a aktivismus. V obou případech se jedná o organizace založené 

a vedené mladými lidmi, což dle mého názoru do značné míry určuje jejich charakter a organizační 

klima. Zjištěné skutečnosti v organizacích zároveň doplňuje o poznatky zjištěné od dobrovolníků 

v projektu Labre, v němž byla sama aktivně zapojena.  

Zvláštní je, že vztah zkoumaných organizací a projektu Labre ve své práci popisuje na různých místech 

rozdílným způsobem. Ve shrnutí uvádí, že cílem nebylo organizace porovnat, ale v kapitole Vstup do 

terénu a etické otázky popisuje Labre jako „vstupní komparativní aspekt“.  

Mezi organizacemi zahrnutými do výzkumu jsou sice popsány dílčí rozdílné pracovní přístupy, 

nicméně jedná se o organizace mající podobné zaměření a podobný styl práce: „spadající do 

aktivismu, přesahu pracovní náplně do dobrovolnické činnosti, zahlcenosti prací a předávání úkolů 

mimo určené pracovní kompetence.“ 

V rámci výzkumu bylo provedeno šest rozhovorů, z toho u každé organizace s dvěma lidmi. Závěry 

z rozhovorů jsou v práci porovnávány a konfrontovány s teoretickými východisky popsanými 

v teoretické části. Z analýzy dat je patrný specifický přístup managementu organizací. Vedou sami se 

sebou polemiku, zda dobrovolníky vůbec potřebují a z prezentovaných závěrů s nimi pracují spíše 
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z jakési setrvačnosti. Rovněž je zajímavá reflexe skutečnosti, kdy management organizací na řízení 

práce dobrovolníků jakýmsi způsobem rezignoval. V reakci na zmíněná zjištění se mohla studentka ve 

své práci více zabývat problematikou rozvoje manažerských kompetencí řídících pracovníků 

v organizacích, či problematikou vzdělávání pracovníků, kteří mají dobrovolníky na starosti. 

Rovněž je patrné, že dobrovolníci si svá působiště vybrali především na základě osobních sympatií se 

způsobem práce v daných organizacích. Dobrovolníci v daných organizacích mají ve své práci veliký 

stupeň volnosti. Ne zcela vyřešenou otázkou v práci zůstává úroveň kontroly práce dobrovolníků 

garance její kvality především při jednáních se samotnými klienty. 

Autorka si vytýčila prostor multidiciplinárního týmu jako prostředí, v němž chce zkoumat motivaci 

a stimulaci dobrovolníků. Z práce se však nedozvídáme informaci o zastoupení konkrétních profesí 

v týmu ani to, zda je v týmu relevantní požadavek na zastoupení konkrétních profesí nebo je 

multidisciplinarita vytvářena ad-hoc. V závěru práce navíc uvádí, že ve zkoumaných organizacích 

k tvorbě multidisciplinárního týmu složeného z pracovníků a dobrovolníků nedocházelo (viz strana 

86). 

V závěru své práce studentka uvádí, že „zmíněná doporučení se dají uplatnit univerzálně bez ohledu 

na stabilitu, intenzitu, dlouhodobost a činnost dobrovolníků a zrovna tak i zaměření organizací.“ 

Pokud by měla být naplněna tato ambice, vnímám jako důležité zabývat se tématem dobrovolnictví 

také v jiných typech organizací přijímající dobrovolníky s jinou strukturou řízení (například 

v organizacích poskytovatelů sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb). 

Závěrem bych rád ocenil reflexi studentky a popisovanou změnu jejího přístupu k práci 

s dobrovolníky, která byla iniciována zjištěními z výzkumu problematiky v průběhu zpracování této 

práce. 

 

Doplňující otázky: 

- V průběhu rozhovorů zaznělo, že zájem dobrovolníků o práci ve zkoumaných organizacích je 

veliký, přicházejí stále noví a noví. Mohou podle Vás ovlivňovat zájem dobrovolníků i jiné 

faktory, než atraktivita organizace? Svou odpověď odůvodněte. 

- V diplomové práci popisujete, že jste se potýkala s nedostatkem literatury popisující motivaci 

při práci s dobrovolníky a také zmiňujete, že postupy motivace a stimulace uplatňované 

v zaměstnaneckém prostředí jsou v dobrovolnické sféře neuplatnitelné. Popište, co podle Vás 

brání možnosti přenesení principů stimulace a motivace zaměstnanců do práce s dobrovolníky. 

- Při popisu transformace změn a zavádění struktury a řádu práce s dobrovolníky zmiňujete 

osmibodovou transformaci podniku dle Kottera. Kdo a jakým způsobem by měl v organizaci 

iniciovat vědomí naléhavosti uskutečnění změny v oblasti řízení dobrovolníků? Kdo by měl být 

za průběh procesu změny zodpovědný? Kdo by měl být hybatelem kolektivního úsilí? 

DIPLOMOVOU PRÁCI DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ A NAVRHUJI STUPEŇ KLASIFIKACE VELMI DOBŘE. 

 

Ve Vsetíně 4. 9. 2018       Mgr. Ing. Jiří Růžička 


