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Bakalářská práce studentky Jany Šteflové nám přináší zprávu o novém fenoménu, který se 

objevil během posledních deseti let a který se děje v pražských (a jistě nejen v pražských) 

nemocnicích. Je to činnost dobrovolníků občanských sdružení Lékořice, Amélie ad., tedy 

neplacená dobrovolná iniciativa směřovaná ve prospěch pacientů.  

Teoretická část je rozpracována zhruba na 30 stranách a podobně rozsáhlá je i výzkumná část. 

Použitá literatura obsahuje 16 položek.  Práce je jinak poměrně rozsáhlá (130 stran), objem 

nabyla šedesátistránkovou přílohou s přepisy rozhovorů a kódovací knihou. 

 

Cílem bakalářské práce je prozkoumat a vlastním výzkumem ověřit efektivitu různých 

přístupů a způsobů dobrovolnické činnosti ve struktuře nemocnice a fungování v ní. Téma 

dobrovolnictví autorka sleduje s ohledem na jeho vnější charakteristiku a organizační 

typologii obecně, konkrétně pak dobrovolnictví ve zdravotnictví. Dobrovolnictví, jež vychází 

z alternativního způsobu řízení organizace, se problematizuje v situaci stupňující se 

byrokratizace a profesionalizace mnohých oblastí života společnosti, silně patrných 

v některých institucích, jako např. v nemocnicích, čímž se neziskové organizace dostávají pod 

konkurenční a legislativní tlak. To přivádí autorku k otázce, ptá se, zda v tomto prostředí 

obstojí v současné době mnohá občanská sdružení a dobrovolnictví jako jejich podstatná 

složka. Podaří se udržet smysl občanské iniciativy, nepodlehne mašinérii nemocničního 

provozu, neodradí se dobrovolník formalizováním povinností a vyprázdněním úkonů? Jak 

může situaci ovlivnit způsob organizace práce dobrovolníků a koordinace jejich existence 

s provozem nemocnice? V zásadě funguje způsob externí, kdy nositelem dobrovolnické 

činnosti je občanské sdružení, a interní, kdy program si organizuje nemocnice sama, a mezi 

tím existuje škála různých kombinací externího a interního typu.  

Výzkum je založen na polostrukturovaných rozhovorech s pěti respondentkami - 

koordinátorkami dobrovolnického programu v pěti velkých  pražských nemocnicích. Po 

přehledném uvedení plánovaného výzkumu následuje obsáhlý přehled výsledků výzkumu a 

jejich kategorizace, a pak poměrně rozsáhlá kvalitativní analýza a závěrečné shrnutí. Jako 

bonus je na konec zařazen osobní komentář  k výsledkům výzkumu od MUDr. Kořínkové, 

guru dobrovolnictví v nemocnicích. 



Hodnocení: Výzkumná část je zdařilá a poctivě vypracovaná, autorka uplatnila více 

dovednosti, než v části teoretické. Autorka pracovala s literaturou kultivovaným kompilačním 

způsobem, čímž dovedla svůj text zdárně k cíli. Jak přiznává, sama je v problematice 

dobrovolnictví v nemocnici angažovaná a vlastní zájem o věc byl motivací a tahounem 

k udržení organičnosti obou částí projektu. Předvedla myšlenkovou jednotnost a logickou 

posloupnost témat, spějící k nastolení výzkumného problému, a posléze i ve způsobu řešení 

výzkumu.  Ukázala, že pro altruisticky založenou iniciativu je formalizování činnosti sice 

nebezpečným trendem, ale nemusí nutně vést ke zkáze, pokud program jistí koordinátor, 

kterému o věc jde a který dokáže v provozu prosadit výhody konkrétního programu a potlačit 

jeho nevýhody. Výpovědi respondentek popisují plastičnost situací v praxi, v nichž se daří 

někdy více, někdy méně úspěšně začlenit dobrovolnickou činnost do  struktury nemocnice, 

udržovat smysluplnost práce dobrovolníků a vytvářet pro ně v nemocnicích prostor, ať už 

v jejich práci převládá princip externí či interní. Výpovědi jsou uspořádány do kategorií a ty 

pak potvrzují nebo nepotvrzují nastolené výzkumné otázky.  Rozhovory s respondentkami 

jsou přiloženy v plném znění. Nejsou zde ale jako ve většině bakalářských prací jen „pro 

forma“, pro naplnění formálního požadavku. Respondentky se vlastně k problematice 

vyjadřují lépe, než pak sama autorka provedla v analýze výzkumu. Je to asi ta nejhezčí část 

celé práce, čtenáře potěší situačně pružný způsob dotazování a inteligentní a zasvěcené 

odpovídání respondentek. Případnému dalšímu čtenářovi bych proto doporučila, aby před 

zhodnocením výzkumu přeskočil další text a přečetl si onen přiložený přepis rozhovorů. 

Nejenže zpětně některé věci objasní, ale čtení je i zajímavější.  

 

Práci navrhuji k obhajobě a doporučuji hodnotit známkou dvě.  
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