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Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci dotýká dvou témat, migrace a dobrovolnictví. Zatímco 

prvnímu tématu je věnována výrazná pozornost již řadu let, druhé téma teprve nabývá na 

aktuálnosti, což dokazuje i fakt, že minulý rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, 

a do současné doby bylo více méně přehlíženo.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Hlavním cílem práce je „zjistit, jaké jsou formy a možnosti 

dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců, jaké jsou nedostatky těchto dobrovolnických možností a jaké 

jsou naopak jejich přínosy očima dobrovolníků.“ (str. 19) Autorka si vytyčila i operativní cíle a položila 

výzkumné otázky. Hlavní cíl práce byl naplněn.  

 
Metodologie: V práci autorka kombinuje metody sběru a analýzy dat. Autorka provedla i vlastní 

kvalitativní výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů.  

  

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Úvodní část práce je věnována již zmíněným 

cílům, výzkumným otázkám a metodologii. V druhé kapitole Cíle a výzkumné otázky bych vytkla 

přiřazení konkrétních podotázek k výzkumným otázkám (str. 19 a 20), např. proč zaměření 

programů nebo průběžné vzdělávání dobrovolníků je přiřazeno k výzkumné otázce o slabinách 

dobrovolnických programů. V kapitole 4 Teoretická východiska autorka představuje dvě oblasti 

teorií a to teorie migrace a integrace a teorie dobrovolnictví. S teoriemi migrace a integrace 

v dalším textu autorka příliš nepracuje. Kapitola 5 Migrace vysvětluje základní pojmy a krátce 

reflektuje historii a současný stav. Přestože je práce zaměřena na děti cizinců, autorka uvádí 

statistiku cizinců podle typu pobytu v rozmezí 1993-2008 navíc citováno podle dalšího zdroje (str. 

33). Přitom statistika cizinců podle typu pobytu je běžně dostupná na stránkách ČSÚ nebo cizinecké 

policie až do roku 2010. Vzhledem k zaměření by bylo vhodnější uvést časové řady podle věkových 

kategorií cizinců. Další dvě kapitoly kapitola 6 Integrace a kapitola 7 Mentoring se již více váží 

k tématu práce, proto by si kapitola 7 zasloužila více zdrojů. Kapitola 8 Zahraniční výzkumné studie 

dobrovolnických a mentorských programů představuje přehledně tři zahraniční výzkumné studie a 



 

 

 

autorka velmi dobře s výsledky pracuje i v následujících kapitolách. V kapitole 9 Dobrovolnické 

programy ve vztahu k dětem cizinců je představeno šest dobrovolnických programů, přičemž 

k jednomu se autorce nepodařilo dohledat potřebné údaje. Je zbytečné ho proto zařazovat do další 

analýzy např. v kapitole 10. Oceňuji analýzu rozhovorů provedenou v kapitolách 11 až 15, kde 

autorka prokazuje schopnost propojit výsledky vlastního výzkumu s poznatky z teoretické literatury 

o dobrovolnictví i s výsledky zahraničních výzkumů. V závěru autorka přehledně shrnuje své 

poznatky a definuje předpoklady pro efektivnější dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců. 

Téma dobrovolnictví je v práci dobře zpracováno, hlavní výhradu mám k nevyužití tématu migrace 

v analytické části.  

 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně 

zformátovaný a citace odpovídají normě. Nicméně v práci je několik gramatických chyb a překlepů. 

 
Celkové hodnocení práce: I přes zmíněné výhrady je předložená práce zcela v souladu 

s požadavky na bakalářskou práci, je vypracována na dobré úrovni, je promyšlená a přináší 

zajímavá zjištění. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako „velmi dobrou“. 
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