
 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 

Typ posudku: posudek vedoucího práce  

Autorka práce: Zuzana Dostálová 

Název práce: Dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců  

Autor posudku: Mgr. Karolína Dobiášová 

   

Aktuálnost tématu: ČR patří od devadesátých let minulého století k zemím s nejrychlejším růstem 

imigrace. V letech 1990 – 2006 se počet cizinců v ČR zvýšil na téměř desetinásobek (OECD Report 

on Social and Economic Development 2006). I přes určitý pokles počtu cizinců v posledních letech 

v souvislosti s ekonomickou krizí, pobývalo v ke konci roku 2011 na území ČR legálně dlouhodobě 

více než 400 tisíc cizinců, přičemž cca pětinu tvořili děti a mladiství do 19 let. Se vzrůstajícím 

počtem imigrantů stoupá i potřeba pomáhat této skupině v úspěšné integraci do české společnosti. 

V souvislosti s tím narůstá počet neziskových organizací pomáhajících této cílové skupině. Tyto 

organizace stále častěji využívají také práce dobrovolníků, a to zejména ve vztahu k dětem. I přes 

nárůst dobrovolnické práce v této oblasti je toto téma dosud téměř neprobádané. Tímto vysoce 

oceňuji autorčinu volbu tématu, které je vysoce aktuální a zároveň zcela nové. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka jasně formuluje hlavní cíl práce, kterým je zjistit formy a 

možnosti dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců a odhalit nedostatky v systému zajištění 

dobrovolnické práce. Hlavní cíl autorka dále rozpracovává do dílčích operativních cílů, které jsou 

provázány s metodami k jejich dosažení a vyúsťují ve výzkumné otázky.  

 

Metodologie: Autorka má pečlivě propracovanou a jasně popsanou metodologii opírající se o 

relevantní metodologickou literaturu jak z oblasti sociologického výzkumu, tak i z oblasti analýzy 

veřejných politik.  Především vhodně kombinuje analýzu dokumentů s polostrukturovanými 

rozhovory s devíti zkušenými dobrovolníky v oblasti péče o děti migrantů.  

  

Obsah práce:  Na úvod bych ráda uvedla, že se jedná o velmi vydařenou a z hlediska tématu 

jedinečnou práci překračující požadavky na bakalářskou práci. Jako konzultantka oceňuji autorčino 

osobní nasazení a systematický přístup k jejímu zpracování.  

Autorka práci ukotvuje v teorii migrace a integrace a teorii dobrovolnictví, kdy čerpá jak z české, 



 

 

 

tak i zahraniční literatury.  

Pátá až sedmá kapitola jsou věnovány podrobnému vymezení pojmů migrace, integrace a 

mentoringu, jakožto jedné z forem dobrovolnické práce.  

Vzhledem k tomu, že na sledované téma v České republice dosud nebyly realizovány žádné 

výzkumné aktivity, předkládá autorka v osmé kapitole výsledky několika zahraničních studií na 

podobné téma. Prokazuje zde schopnost pracovat se zahraniční odbornou literaturou a extrahovat 

podstatná zjištění zahraničních výzkumů využitelná pro vlastní empirické šetření. 

Devátá kapitola je věnována analýze dobrovolnických programů ve vztahu k dětem cizinců v České 

republice. Autorka využívá různé zdroje informací v kombinaci s neformálními rozhovory s experty 

– koordinátory dobrovolnických programů. Výborné analytické schopnosti prokazuje při shrnutí 

slabých stránek programů a jejich přínosů z perspektivy dobrovolníků a klientů. 

Nejvíce z celé práce oceňuji zpracování polostrukturovaných rozhovorů s dobrovolníky, které 

přináší řadu zajímavých výsledků využitelných v praxi. Autorka zde výsledky vlastního výzkumu 

zdařile diskutuje v kontextu teoretické literatury, zahraničních výzkumů, zákonných norem a 

dalších zdrojů informací. Prokazuje zde hluboký vhled do dané problematiky, schopnost 

argumentovat a vyvozovat logické závěry. 

V pečlivě formulovaném závěru autorka zodpovídá všechny výzkumné otázky, které si položila na 

začátku práce.  

Formální úprava práce: Autorka prokazuje zralou stylistickou dovednost a správně cituje 

literaturu. Práce až na pár překlepů splňuje i formální požadavky na bakalářskou práci.   

 

Celkové hodnocení práce: Vzhledem k výše zmíněnému naplňuje navrhovaná práce všechny 

požadavky na bakalářskou práci. Autorka pracuje s bohatou českou i zahraniční odbornou 

literaturou, prokazuje výborné analytické schopnosti, předkládá zajímavé výsledky jedinečného 

empirického šetření využitelné v praxi.  

Proto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jednoznačně jako „výbornou“. 

 

V Praze dne 11. 6. 2012          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


