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Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobou individuální humanitární práci
Občanského sdružení Bodaj v dětských domovech na Zakarpatské Ukrajině, a koordinaci
dobrovolníků v tomto projektu a popisu změn ve struktuře sdružení. Má celkem 46 stran
textu, včetně seznamu literatury.
V úvodní části hovoří autor o svých vlastních motivech pro činnost v pomáhajících
profesích. Dále popisuje stručně region, kde sdružení působí, tedy oblasti Zakarpatí, jeho
historii, ale vkládá i vlastní, subjektivní pohled na Zakarpatí dneška. Třetí kapitolu tvoří
informace o dobrovolnictví, vysvětlení termínů s dobrovolnictvím spojených, popis
dobrovolníka a nakonec i charakteristické oblasti činnosti a typy dobrovolnictví. Jelikož je
činnost sdružení Bodaj i humanitárního charakteru, stručně zmiňuje historií některých
světových organizací a vysvětlení pojmů.
V praktické části se poměrně podrobně popisuje dětský domov ve Vilšanech.
Personální zajištění, prostorové podmínky, hygienu, stravování atd. V poslední stati se v první
části zabývá samotným sdružením Bodaj a zejména jeho stávající změnou ve struktuře.
Druhou část tvoří koordinace dobrovolníků, od jejich výběru, přijetí začlenění, přes kolektivní
koordinaci, až po evalvaci a ocenění práce dobrovolníků. Tato část je stručná, ale významná,
hovoří se zde,mmj, o tom, že pro koordinaci dobrovolnické činnosti je třeba vzít v úvahu i
takové přístupy jako jsou techniky teambuildingu. Je na škodu, že toto téma autor více
nerozvinul, ani v uvedené literatuře není o něm zmínky. ( z tohoto pohledu nejsou vyčerpány
dostupné zdroje)
V souvislosti se seznamem literatury si nemohu odpustit povzdech nad drobnými
formálními chybami. Jména autorů se většinou neuvádějí s akademickými hodnostmi a když
už, tak by to mělo být u všech.
Cílem práce, jak autor uvedl „ bylo představit koordinaci a práci s dobrovolníky
v rámci občanského sdružení Bodaj. Ve stručnosti jsem se pokusil nastínit změny ve struktuře
vedení celé organizace, které se momentálně snažíme aplikovat v praxi. V další části se
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zabývám koordinací dobrovolníků, kterou jsme se ve sdružení prozatím příliš nezabývali.
Pokouším se zde navrhnout postupy a nutné inovace k efektivnímu fungování celé
organizace.“
Z tohoto pohledu nemám pocit, že byl tento cíl splněn zcela. Odpovídá tomu kapitola
6. a její rozsah je v poměru k celé práci a vytčenému cíli je velmi stručný. Oceňuji nicméně,
že autor reflektuje tuto potřebu (totiž, že je třeba „pečovat i o pečovatele“).
Ocenil bych, v rámci obhajoby, ještě jednou precizovat „postupy a nutné inovace
k efektivnímu fungování celé organizace“.
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