
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Michala Beerová: Supervize dobrovolníků v neziskových organizacích  

 

Téma předložené bakalářské práce je bezesporu relevantní vzhledem k odbornému profilu 

katedry. Setkává se v něm problematika neformálního vzdělávání a učení se dospělých 

s problematikou řízení lidí v organizacích. Druhou předností obecného konceptu práce je 

kombinace obecně společensky významného (a prospěšného) jevu – dobrovolnictví – 

s rozborem specifického prvku zkoumaného pole – tj. otázkou supervize. 

Na velmi dobré úrovni obsahu (faktografie1 i představení vybraných souvislostí) se jistě 

pozitivně odráží autorčina vlastní dlouhodobá zkušenost s probíranou tematikou, totéž platí o 

hojném využití cizojazyčných pramenů. Velká část z nich pochází ze švédského prostředí, 

v němž rozhodující část práce vznikla. Švédský kontext byl obsáhle zapracován do celku díla.  

Text práce, který je nadprůměrně rozsáhlý, je rozdělen do tří hlavních široce pojatých kapitol. 

První se věnuje obecnějším souvislostem dobrovolnictví, přičemž se mj. snaží vymezit 

klíčové pojmy, jež jsou pro diskutovanou problematiku nepominutelné. Představena jsou dále 

česká a švédská specifika občanské společnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na 

dobrovolnictví, jeho různé aspekty a souvislosti; její hlavní důraz je položen na management 

dobrovolníků. Poslední z hlavních celků práce se koncentruje na uplatnění supervize 

v neziskových a jiných organizacích, které využívají služeb dobrovolníků. 

Nepominutelnou cennou stránkou práce je pokus o vlastní šetření, opřené o sběr a 

vyhodnocení dat získaných v reprezentativních organizacích z České republiky a Švédska. Je 

proto škoda, že se plně nepodařilo realizovat původní ambicióznější záměr, který počítal 

s extenzivnějším i intenzivnějším zacházením se získanými podklady. Důvody jsou v práci 

rozebrány. Pozitivně hodnotím to, že si autorka přes svůj příznivý vztah k dobrovolnictví 

zachovává při hodnocení neziskového sektoru v ČR kritičtější odstup. Za povšimnutí 

rozhodně stojí využití statistických opor a pokusy nastínit možnosti budoucího vývoje 

sledované oblasti. 

Práce s literaturou odpovídá stanoveným pravidlům. Také počet použitých zdrojů je, jak jsem 

již uvedl, více než dostatečný. Celkový dojem z předložené práce kalí některé aspekty její 

formální úpravy. V nezanedbatelném množství se vyskytují obtížně srozumitelné pasáže 

                                                 
1 Je ale nutné připustit, že faktografické části textu místy působí poněkud roztříštěně (např. s. 18). Několik málo 
použitých pojmů by si zasloužilo vysvětlení (např. „advokacie“ ze s. 21). 



poznamenané určitou jazykovou neobratností2 nebo drobné překlepy či prohřešky proti 

pravopisu (interpunkce, psaní malých a velkých písmen).  

Bakalářskou práci Michaly Beerové celkově hodnotím jako zdařilou, neboť se jí podařilo 

samostatným a zajímavým způsobem naplnit původně stanovené zadání. 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

30. 8. 2011        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 

 

                                                 
2 Za mnohé uvádím následující příklady: 
„Snahou je zajistit univerzálnější platnost publikačních zdrojů.“ (s. 9) 
Na s. 21 není zcela zřejmé spojení „středobod pro sociální stát“, stejně tak výraz „legitimní“ ze s. 46.  
Pojem typologie sociálně politického státu (s. 23) je matoucí.  
Tam, kde se mluví o supervizi a ostatních pojmech, jsou myšleny pojmy příbuzné.  
Setkáváme se i s nezvládnutým slovosledem (začátek s. 34), záměnou slov díky a kvůli (s. 19) a anglicismy 
(mise organizace ze s. 46).  


