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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem dobrovolnictví, které je historickou a 

relativně pevnou součástí sociální práce. Dobrovolnictví navíc představuje jeden ze stěžejních 

principů fungování občanské společnosti,  je výrazem hodnot jakými jsou solidarita, důvěra a 

nezištnost. Autorka přitom vychází z vlastního zájmu a zkušeností z působení v jedné z 

neziskových organizací. Dobrovolnictví prošlo v poslední dekádě změnami, mezi nimiž je i 

tzv. řízené dobrovolnictví. Právě tento fenomén autorka ve své práci analyzuje a klade otázku, 

nakolik je řízené dobrovolnictví a jeho typické procesy pro dobrovolníky přínosné nebo 

naopak nakolik je zátěží,  která spotřebovává energii a čas dobrovolníků.    

 

Autorka se dobře orientuje v teoretickém konceptu dobrovolnictví a základní literatuře české i 

zahraniční,  v dokumentech relevantních pro danou oblast a v dalších internetových zdrojích.  

Práce je rozdělena na několik kapitol, které na sebe logicky navazují. Témata kapitol rozebírá 

velice pečlivě, metodicky.  

   

Výrazná důslednost práce se projevuje hlavně v empirické části.  Tak, aby mohla položit 

adekvátně zaměřené otázky v rámci dotazníkového šetření, autorka nejdříve provedla  

předvýzkum. Na základě analýzy rozhovorů (5 rozhovorů) předvýzkumu stanovila hypotézy, 

které ověřovala v dotazníkovém šetření mezi dobrovolníky organizace LATA (28 

respondentů).  

Výsledky výzkumu jsou graficky přehledně zobrazeny:  výsledky předvýzkumu autorka 

prezentuje v podobě tzv. rámcové analýzy, výsledky dotazníkového šetření  v podobě 

komentovaných grafů. Na závěr shrnuje výsledky a porovnává je se stanovenými hypotézami. 

Obsahová i formální stránka jsou v harmonické rovnováze.  

 

Jazyk a styl psaní jsou kultivované. 

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje  množství zajímavého materiálu, bohatý obsah a 

dokazuje schopnost autorky orientovat se relevantních zdrojích. 

  

Předloženou práci považuji za velmi zdařilou, přináší nové pohledy na dobrovolnictví v České 

republice, pracuje s různorodými zdroji.  Autorka je schopna analytické práce a  náročné 

samostatné práce v terénu.  

 

Navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ.            

 

Otázka k obhajobě:   

       

Jaké faktory v české společnosti podle Vás přispívají k tomu, že dobrovolnictví – ve srovnání 

s některými zeměmi západní Evropy a USA – je spíše nedoceňovaným fenoménem? Co by 

podle Vás pomohlo ke zvýraznění dobrovolnictví ve společnosti?     

 

28. srpna 2013      PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 



    


