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Jana Matochová se ve své práci zabývá tématem, které je velmi aktuální a věnují se 
mu odborníci jak z řad sociální péče, tak i zdravotní péče. Tímto tématem je 
dobrovolnictví.  
 
Zvolené téma se autorka snaží uchopit celistvě. Nejprve se ve své práci zabývá 
dobrovolnictvím, které směruje na dobrovolnictví v hospici. Po seznámení s paliativní 
péčí a typy hospicové péče popisuje přípravu dobrovolníků v hospici, což je hlavním 
záměrem práce.  
 
Výše popsaný obsah části teoretické doplňuje část empirická. Jejím centrálním 
tématem je příprava dobrovolníků v Domácím hospici Cesta domů. Autorka  nejdříve 
seznamuje se současnou praxí. Po té následuje kvalitativní výzkum, který    
uskutečnila pomocí sedmi neformálních semistrukturovaných rozhovorů. Následná 
analýza získaných dat je zpracována velmi precizně a podrobně.    
 
Jana Matochová na základě analýzy získaných dat formuluje řadu doporučení, která 
jsou logickým vyústěním praktické části. 
 
Jak vyplývá ze závěru práce, šetření se stalo pro koordinátory podnětem k 
zamyšlení.  
 
Celková úroveň magisterské práce je velmi dobrá. Kladně hodnotím porovnání 
přípravy dobrovolníků v ČR a Velké Británii.  
Přestože autorka na začátku práce (viz str. 7) uvádí, že má zkušenosti s 
dobrovolníky jak u nás, tak v zahraničí, v textu popis jejích zkušeností a názorů 
chybí. 
Mezi slabší místa, dle mého názoru,  patří převážné použití jednoho zahraničního 
autora (D. Doyl). Rušivě také působí neustálé opakování slova „informant“ (viz str. 
45).  
 
Práci k obhajobě doporu čuji .  
 
Magisterská práce splňuje požadavky na ní kladené. S ohledem na uvedené 
skutečnosti navrhuji hodnotit: velmi dob ře.  
 
 
Náměty k diskuzi při obhajobě: 
1. Jaký je Váš osobní názor na dobrovolnictví? 
2. Jaká je Vaše zkušenost s dobrovolnictvím v Domácím hospici Cesta domů, 

Severním Irsku a jako ergoterapeutky?  
3. Domníváte se, že je vhodné, aby účastníci dobrovolnického kurzu absolvovali 

praxi v lůžkovém hospici bez „školitele“, který je povede, vysvětlí, pomůže apod. 
(viz reakce koordinátorek k doporučení č. 3)?   
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