
Posudek diplomové práce Michaely Mahlové Sociálně pedagogická příprava 

dobrovolníků. 

84 S., 21 titulů literatury a zdrojů, 2 přílohy 

Diplomová práce M. Mahlové je zaměřena na zprostředkování uceleného obrazu přípravy 
dobrovolníků pro sociálně pedagogickou činnost dobrovolnického centra Kambala 
arcidiecézní charity ve Žďáře nad Sázavou. 

Práce má povahu analyticko-deskpritivní, je založena na studiu relevantní, žel stále ještě 
nečetné literatury, po formální stránce je pečlivě zpracována. Je to jeden z mála diplomových 
textů, který má i prakticko-metodický výstup (zpracování Manuálu dobrovolnictví). 

Ke koncepci práce: 
Téma je otevřeno stručným odkazem na historii dobrovolnictví, vyjasnemm pojmového 
aparátu, popisem typů dobrovolnické činnosti, motivů kjejím výkonu a bariér dobrovolnictvL 

Účelně je zpracována kapitola projasňující legislativnímu ukotvení dobrovolnictví, zejména 
výklad zákona Č. 19812002 Sb., o dobrovolnické službě. Oceňuji samostatný pokus o reflexi 
pozitiv a negativ zákona pro praxi institucí neziskového sektoru. U obhajoby by bylo vhodné 
tyto samostatné závěry prezentovat. 

Další část diplomové práce je věnována rozboru dobrovolnictví v diecézní charitě Brno, 
konkrétně dobrovolnického centra Kambala, kde autorka působí jako koordinátorka 
dobrovolníků. Těžiště práce spočívá v kapitole věnované metodice práce s dobrovolníky - od 
přípravy organizace na přijetí dobrovolníků, jejich nábor, motivační rozhovor se zájemcem o 
dobrovolnictví, proces kontraktování a zaškolování dobrovolníka, vedení dobrovolníků až po 
ukončení spolupráce. Zde oceňuji, jak autorka zhodnocuje vlastní zkušenost a 
zprostředkovává informace užitečné i pro další koordinátory. Tento trend je v diplomové 
práci završen příkladem dobré praxe při vedení dobrovolníků, který se může stát i návodem 
pro další organizace. 

Zajímavý je ne zcela dotažený pokus poukázat na potenciál dobrovolnické činnosti pro rozvoj 
osobnosti dospívajících, s nimiž diplomantka nejvíce. Rozvoj kooperativních kompetencí a 
využití potenciálu skupinové dynamiky lze v procesu přípravy dobrovolníků úspěšně budovat, 
bylo by proto dobré, kdyby se autorka nespokojovala s obecně didaktickým pohledem, ale 
ještě více promyslela rovinu aplikační. 

Diplomový text je uzavřen Manuálem dobrovolnictví dobrovolnického centra Kambala, který 
diplomantka zpracovala jako jeden z dokumentů vyžadovaných zákonem o sociálních 
službách jako součást standardů kvality poskytovaných služeb. Jde o souhrn všech 
podstatných informací pro organizace, dobrovolníky a koordinátory, ať již jde o legislativu, 
popis funkcí, práce s dobrovolníky a jejich kontraktování či o nezbytné dokumentaci (ta je 
též zařazena funkčně do příloh textu). Tento Manuál je hlavním přínosem práce. 

Závěr: Diplomová práce odpovídá požadavkům, a proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžné 
hodnocení velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby lze uvažovat i o klasifikaci výborně. 
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