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Kriteria hodnocení: Hodnocení:
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1

Stručné slovní hodnocení: Téma bariér dobrovolnictví z hlediska neziskových organizací je v ČR téměř
neprobádané. Téma je proto velmi vhodné a přiměřeně aktuální. 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2
Stručné slovní hodnocení: Literatura, která by se zaměřovala přímo na bariéry z hlediska OOS je téměř nulová a 
k danému tématu je velmi málo i cizojazyčné literatury. Přesto je mnoho literatury k tématu profesionalizace 
OOS (respektive literatura o organizaci OOS), kde část se týká rozdílů mezi placenými a neplacenými pracovníky 
z hlediska fungování OOS (uvnitř i ve vztahu směrem ven ke klientům a stakeholderům). V této literatuře šlo 
lépe teoreticky ukotvit  úvahy o bariérách i zjištěné výsledky.
Kromě toho existuje zahraniční literatura o dobrovolnictví specificky v sociálních službách, která se v DP 
neobjevila vůbec (opět není přímo o bariérách, ale dala by se k podložení bariér použít). 
Analýza legislativního ukotvení dobrovolníků v sociálních službách mohla být důkladnější (viz rozbor J. Tošnera 
ve článku ve Fóru sociální politiky2/2008).   

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2

Stručné slovní hodnocení: Vzhledem k tomu, že literatura přímo o bariérách téměř není, nebylo z čeho přímo 
vycházet; na druhé straně možná šlo lépe využít již zmíněnou literaturu týkající se profesionalizace OOS nebo 
dobrovolnictví přímo v sociálních službách. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1

Stručné slovní hodnocení: Výzkumné otázky jasně formulované.

Splnění vytčeného cíle 2

Stručné slovní hodnocení: Autorka splnila všechny vytčené cíle přinejmenším velmi dobře. 
Za výbornou považuji její analýzu rozhovorů, kde zůstala věrná logice kvalitativního výzkumu: nezůstala ani u 
pouhého popisu, ani neprezentovala počty, ale zaměřila se skutečně na „pojetí“ bariér představiteli OOS. 
Jednotlivé aspekty  bariér se potom pokusila dát do souvislostí (viz Schéma 2), což považuji za velmi zdařilé.
Velmi dobrá až výborná je též část 7, kde autorka mapuje poskytovatele sociálních služeb na Praze 5 a analyzuje 
z hlediska spolupráce s dobrovolníky. V příloze bych však pro přehlednost i další použití (jako jeden z výstupů 
DP) velmi uvítala databázi všech vyhledaných organizací se jmény a několika dalšími údaji.
Analýza lokálních faktorů je jen povrchní (jaký je podíl seniorů v Praze celkem, abychom mohli údaje srovnat? 
Jaký je podíl VŠ v Praze celkem, jaký v ČR celkem – opět pro srovnání); chybí popis aktivit dobrovolnických 
center (alespoň abychom mohli v závěru posoudit, zda třeba již nenabízejí osobní pohovory, které autorka 
doporučuje).
Trochu škoda je, že v závěrech se vytratil důraz na sociální služby.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1-2

Stručné slovní hodnocení: Metody sběru dat (analýza dokumentů, rozhovory face-to-face, rozhovory po telefonu, 
e-mailové dotazování) byly zvoleny vhodně i dobře použity. 
Autorka velmi důsledně respondenty anonymizovala (tím i jejich organizace). Vzhledem k tématu rozhovoru 
(které nebylo nijak osobní ani konfliktní) mi to však připadá přílišné. Důsledkem je, že organizace jsou v DP 
nekonkrétní, čtenář o nich nic bližšího neví a tím se ztrácí jinak docela důležitý a užitečný kontext. V tomto 
případě by bylo lepší ponechat jména organizací (pokud by respondenti nic nenamítali). V dané situaci alespoň 
mohla autorka nechat u citátů čísla rozhovorů (protože uvedení právní formy citáty neidentifikuje – čtenář by měl 
mít možnost aspoň sledovat zdroj citátů napříč textem).

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2

Stručné slovní hodnocení: Doporučení je součástí závěru. Doporučení nejsou rozsáhlá, ale opírají se o provedený 
výzkum a přinášejí zajímavý úhel pohledu (autorka doporučuje osobní pohovory, mj. protože jedno z jejích  
interview mělo emancipační efekt). Na druhou stranu by autorka mohla svoje doporučení poté nahlédnout i ze 
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strany dobrovolnických center (tedy diskutovat je vzhledem k tomu, co dobrovolnická centra dnes nabízí, jaké 
jsou jejich možnosti; možností bylo i interview s někým z dobrovolnického centra).

Kvalita vlastních závěrů 2

Stručné slovní hodnocení: Závěr práce již k předchozím částem (kromě doporučení) nic dalšího nepřidává, je 
pouze sumarizací.  

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1
Stručné slovní hodnocení: Neshledala jsem chyby.

Formulační a gramatická úroveň 1

Stručné slovní hodnocení: Velmi dobrá.

Grafická úprava 1

Stručné slovní hodnocení: Velmi dobrá, autorka pracovala  dobře s tabulkami (i když tabulka 3 na s. 33-38 je 
moc dlouhá a bylo by lepší udělat krátkou tabulku jen s nadpisy bariér a potom detailní komentář uvést 
v normálním textu), s grafy (hodnotím pozitivně, že autorka uvádí při malých počtech absolutní čísla a procenta 
jen výjimečně), i se schématem (to bych však posunula už za s. 76,  kde se o něm poprvé hovoří).

Celková známka před obhajobou: 2 (v případě skutečně úspěšné obhajoby je možné i hodnocení 
výborně)

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

V tabulce 3 prezentujete bariéry, které jste vyvodila na základě literatury. Tabulku 

hodnotím pozitivně, i když menší problém je, že tam trochu mícháte bariéry a jejich 

řešení. Druhý problém – a ten byste mohla vyřešit při obhajobě -, je, že těch cca 10 

bariér by bylo dobře nějak lépe strukturovat, popřípadě lépe teoreticky uchopit. Takto je 

hlavní dojem čtenáře, že je těch bariér hodně, ale: Jakého jsou typu? Jak se k sobě 

navzájem vztahují? 

Na s. 71 argumentujete, že OOS mají dojem, že dobrovolníky nepotřebují, protože je 

vnímají jen jako náhradu placených zaměstnanců (úklid atd.) a nevidí jejich potenciál pro 

rozšíření či zkvalitnění nabídky služeb. Ale i pokud by bylo jediným přínosem 

dobrovolníka, že organizace „ušetří“ za placeného pracovníka, je to přece důvod jej 

angažovat. Tj. mohla byste vysvětlit lépe ten argument (že omezené pojetí dobrovolníka 

jako náhražky za placeného zaměstnance je pro organizace důvodem o dobrovolníka 

neusilovat)? A jak do toho může vstupovat úvaha OOS, že placený zaměstnanec sice stojí 

peníze, ale je spolehlivější než dobrovolník? 

Na s. 76 kategorizujete bariéry, což je velmi dobré. Ale kategorie B je příliš široká, lepší 

by bylo ji rozdělit do několika užších kategorií, přinejmenším zvlášť vydělit 

organizační/provozní bariéry. Můžete bariéry v množině B členit nějak detailněji?

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu).

Struktura DP je velmi dobrá, ale části 2 a 3 jsou v tom rozsahu zbytečné (vymezení 

právních forem OOS atd.).

Čerpat informace o Praze 5 z Wikipedie není podle mě nejvhodnější, lepší by byl nějaký 

portál veřejné správy nebo stránky obce.

U schématu 2 by bylo dobře dát vysvětlivky různých použitých grafických symbolů (např. 

plná a přerušovaná čára, obdélník/kruh). Zároveň by orientaci ve schématu zlepšilo, 
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kdybyste v něm barevně vyznačila bariéry typu A, bariéry typu B (případně další typy 

bariér).

Na s. 68 píšete o organizaci, kde pracují dobrovolníci a vytváří „klamný dojem“, že jde o 

zaměstnance. Chtělo by to minimálně upřesnit, čím vzniká ten klam. A pokud jsou 

všichni dobrovolníci, pak je trochu sporné je rovnou zahrnout mezi OOS, které 

s dobrovolníky nespolupracují. Chtělo by to tento případ více objasnit a diskutovat pro a 

proti zařazení do výzkumu.

V Praze dne 9.10.2010

Tereza Pospíšilová (oponentka)


	Autor: Bc. Dina Sládková
	Název práce: Bariéry dobrovolnictví v neziskových organizacích Praha 5



