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Kritéria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma je relevantní ke studovanému programu. Je zdůvodněno – osobní vztah autorky ke zkoumané organizaci 
ADRA. Výzkum motivace u dobrovolníků lékařů nebo studentů není v českém prostředí častý. Alžbětu Boháčovou 
zajímá motivace lékařů a mediků, kteří se zapojili do dobrovolnictví v konkrétním projektu humanitární 
organizace ADRA ČR. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

2 

Pro výzkumný rámec autorka volí teorii Volunteer Function Inventory, inventáře funkce dobrovolníka. Autoři této 
teorie pojmenovali šest možných funkcí, které motivují dobrovolníka k jeho práci. Např. funkce hodnotová, 
porozumění nebo kariérní. Tato teorie a její jednotlivé funkce jsou východiskem výzkumu a stanovení otázek 
rozhovory s respondenty. Teorie se zdá být relevantní, i když ji autorka v závěru hodnotí jako nepříliš vhodnou. 
Zahraniční literatura byla použita. 
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Formulace cílů je konkrétní. Studentka uvádí, že cílem je analyzovat, jakou motivaci mají lékaři a medici, 
případně jestli se motivace liší u opakovaných misí. Zároveň chce pojmenovat motivátory rozhodnutí k založení 
projektu a k mnohaleté dobrovolnické práci zakladatele a manažera české nemocnice v Keni.  
Téma dobrovolnictví zužuje na expertního dobrovolníka, který provádí svou profesi ve prospěch organizace 
občanské společnosti. Lékaři a medici nejsou typickým příkladem expertního dobrovolnictví, ale v projektu české 
nemocnice v Itibu dobrovolníci využívají svých dovedností a zkušeností. 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

2 

Cílem diplomové práce bylo pojmenovat hlavní motivátory k dobrovolnictví u lékařů a mediků, kteří jezdí 
pomáhat do české nemocnice v keňském Itibu. Studentka formuluje tři výzkumné otázky: 
1. Jaké motivace vedly zakladatele k založení humanitárního projektu v Itibu? 
2. Jaké jsou motivace českých lékařů k zapojení se a opakovanému návratu do Itiba? 
3. Co motivuje mediky k účasti na stáži v Itibu? 
Provedla rozhovory s dobrovolníky, kteří jsou nebo byli součástí projektu české nemocnice v Keni Itibo. Vzorek 
byl vybrán účelově – vycházela z projektu nemocnice v Itibu a prvním z oslovených byl zakladatel projektu Aleš 
Bárta. 
Kritériem pro výběr dalších čtyř respondentů – lékařů bylo to, zda se opakovaně do Itiba vracejí, byli v Africe 
minimálně dva měsíce (účastnili se tedy dvou misí). 
Dále studentka analyzovala eseje deseti studentů 3. lékařské fakulty UK, kteří se účastnili mise v roce 2019 nebo 
2020 a které psali studenti dva týdny před odletem do Keni. 
 

Kvalita závěrů práce 
 

2 

V Itibu se lékaři vracejí k pacientovi. Jde o oboustranný vztah daru, o dávání a vděčnost. Zde spočívá návrat ke 
kořenům lékařské profese jako dobročinnosti, kdy je pacient lékařům také vděčný. Pokud jde o zkoumané eseje, 
studentka uvádí, že tyto práce neměly přílišnou výpovědní hodnotu, protože se nevztahují k motivacím. 
Ve výzkumu se setkala s úskalím konceptu VFI, který je zaměřen na individuální rozhodnutí dobrovolníka a 
opomíjí sociální kontext dobrovolnického programu či pověst projektu. Právě pověst Itiba, která je na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy známá, motivuje řadu studentů k účasti na stáži. 
Z rozhovorů vyplývá, že projekt vytvořil skupinu lidí, která sdílí určité hodnoty, normy i emoce, což se upevňuje 
ve vztazích. Ale k jejich analýze VFI neposkytuje žádné nástroje. 

Práce se zdroji 
 

1 
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Práce se zdroji splňuje požadavky katedry a seznam použité literatury je relevantní. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1-2 

Rozhovory autorka chtěla zjistit, co vede lékaře a mediky k upuštění od dovolené, k zaplacení letenky, očkování a 
dalších výdajů a k věnování svého času těm, kteří zdravotní pomoc potřebují?  
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava je dobrá, místy jsou v texty užity formulace 
vhodné pro ústní projev. 
  

 

Celková známka před obhajobou:  2 

 
Otázky k obhajobě: 

1/ Jaké jiné teorie kromě konceptu Volunteer Function Inventory by mohly být východiskem pro výzkum tématu? 
 
2/ Co bylo důvodem zkoumání esejů, když autorka sama konstatuje, že jejich vypovídající hodnota je okrajová? 

 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne  4. 9. 2020 

 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


