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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Jany Šteflové
„Formy mobilizace dobrovolníků: příklad pražských nemocničních dobrovolnických 

programů“

Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce:

Příprava bakalářské práce byla ovlivněna dvěma pozitivními okolnostmi: (i) Jana si zvolila 
téma práce již v průběhu studia a bylo dosti času, abychom zvažovali možné přístupy 
k formulaci výzkumného problému a dohodli se na způsobu jeho zpracování; (ii) Jana 
přistupovala ke zpracování práce odpovědně - věnovala pozornost zpracování jejího 
teoretického rámce, empirických poznatků včetně kritického využití svých zkušeností 
z dobrovolnické činnosti.

Struktura práce a dosažené poznatky: 

Práce je členěna do dvou relativně vyvážených částí, které prezentují teoretické zázemí tématu 
a postup i výsledky konkrétního výzkumu. V přílohách se lze seznámit s primárními daty, které 
byly získány v průběhu výzkumu, se strukturací rozhovorů a kódovací knihou.

Teoretická část  je strukturována třemi úhly pohledu. První pohled je věnován diskuzi o úloze a 
formách dobrovolnictví; následující pohled sleduje organizační a profesionální aspekty a řeší 
dilematické napětí mezi dobrovolností a závaznostmi, které plynou z jeho organizování a 
profesionalizace. Třetí úhel pohledu je věnován problematice dobrovolnictví ve zdravotnictví. 
Posledně jmenované téma pak prezentuje důležitý poznávací rámec analýzy – modely řízení 
dobrovolnických programů, které zobecňují zkušenosti dobrovolnického hnutí u nás, a to i 
s ohledem na zkušenosti v jiných zemích. Diskuze k modelům řízení již tematizuje faktory, 
které ovlivňují formování dobrovolnických aktivit v kontextu domácích podmínek i 
obecnějších trendů v rozvoji těchto sociálních aktivit.

Organizace a zaměření empirického výzkumu navazuje na teoretickou část, zejména poznávací 
možnosti modelů řízení dobrovolnické činnosti. Předmětem výzkumu jsou zkušenosti 
koordinátorek dobrovolnických programů ve významných pražských nemocnicích, které jsou 
získány pomocí polostrukturovaných rozhovorů, zaznamenány a vyhodnoceny podle 
formulovaných výzkumných otázek. Výsledky rozhovorů byly interpretovány pomocí 
kvalitativně orientované obsahové analýzy. Při hodnocení autorka využila svůj hodnotící rámec 
(teoretickou část práce, výzkumné otázky a zkušenosti z výzkumu) a také stanovisko autorky 
výše uvedených modelů řízení dobrovolnické činnosti. 

Hodnocení bakalářské práce:

Při hodnocení práce vycházím nejen z nároků kladených na bakalářské práce, ale také podle 
toho, jaký cíl si autorka a zadala a jak se jí podařilo ho dosáhnout. Jak již jsem výše uvedl 
přistupovala Jana ke zpracování práce odpovědně a měli jsme dosti času na přípravu práce.

Pozitivním aspektem cíle bakalářské práce je jeho orientace na plodný výzkumný problém: 
napětí mezi dobrovolnickým potenciálem a formami organizace a profesionalizace této činnosti 
(s.1). Z úvodu práce je také zřejmé, že autorka sledovala také další – více praktický – cíl: 
přispět svou analýzou k lepšímu fungování dobrovolnické činnosti (s.2). Posledně jmenovaný 
cíl je nutno brát v úvahu, neboť ovlivnil zaměření i design výzkumu (prvně jmenovaný cíl mohl 
mít různý design výzkumu). V tomto ohledu lze konstatovat, že se autorce podařilo dosáhnut
zadaného cíle. Získaná data i jejich interpretace poskytují obsažný pohled na kontext 
dobrovolnické činnosti ve významných nemocnicích a úlohu koordinátorek, která je relevantní 
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pro sledování jak prvního, tak i druhého cíle. Další pozitivum práce spatřuji v dobrém 
propojení teoretické a empirické části práce, které bylo dosaženo využitím typologie (modelů) 
dobrovolnických činností. Získané poznatky ukazují také, že typologie sehrává při výzkumu 
jen orientační úlohu a její přílišné zvýznamnění může omezovat citlivost ke kontextu jednání 
aktérů dobrovolnické činnosti. Toto nebezpečí autorka ustála, a jak na závěr skromně 
poznamenává, výsledky výzkumu se vskutku posunuly za rámec výzkumných otázek.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce a hodnotím ji na pomezí výborně 
a velmi dobře.

Müller Karel

V Černošicích, 6.6.2012            




