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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Stručné slovní hodnocení: Téma je aktuální a vhodné – specificky dobrovolnictví v dětských domovech se zatím 
nevěnovalo mnoho pozornosti a diplomová práce tak zaplňuje určitou mezeru.

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3
Stručné slovní hodnocení: Autorka píše, že k dobrovolnictví v dětských domovech není zahraniční literatura, 
neboť tam tento fenomén chybí. Z hlediska rizik by se však dala jistě využít i literatura k dobrovolnictví v jiných 
oblastech (zdravotnictví, práce s mládeží). Managementu dobrovolníků (v DP kapitola 7) se potom věnuje 
skutečně obsáhlá zahraniční literatura, která se zde promítá jen zcela okrajově; jen stěží odpovídajícím 
způsobem pro diplomovou práci jsou zpracovány ty části (7.3 a 7.4.), kde není nic, než výčet několika bodů.
Chybou je, že autorka nevyužila na 100% ani českou literaturu, která se týká managementu d. Např. Tošner 
v díle, které studentka cituje (Tošner 2010), výslovně odkazuje zájemce o podrobnější informace na 9 děl –
z nich studentka v práci použila jen 2. 
Část 8.2. Rizika spojená s dobrovolnictvím v DD bych viděla jako shrnutí toho, co se lze k tomuto tématu 
dovědět a jako nakročení k empirickému výzkumu, ale je trochu zklamáním, že to jsou jen 2 odstavce a pracuje 
se zde s 1 zdrojem. 

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2-
Stručné slovní hodnocení: Cíl práce není formulován s využitím teorie. Nepovažuji to za zásadní závadu jen 
proto, že práce se snažila zaplnit určité bílé místo, dosud nepokryté téma.

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2-
Stručné slovní hodnocení: Práce má tři výzkumné otázky, všechny se vztahují k tématu, ale každá klade důraz 
někam jinam. Tím, že zde není jedna hlavní otázka, není jasné, co je ústředním fokusem práce.

Splnění vytčeného cíle 2-
Stručné slovní hodnocení: Autorka zodpověděla výzkumné otázky, které si položila. Protože však práce 
nevycházela z žádné teorie (ani z oblasti managementu dobrovolníků, ani z oblasti literatury o 
vnímání/předcházení/managementu rizik obecněji), postrádala větší analytickou hloubku. (Na druhou stranu to 
ani nevynahradila hutným „etnografickým“ popisem případů). 

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2
Stručné slovní hodnocení: Metody odpovídají dobře zadání. Oceňuji 26 polostrukturovaných rozhovorů. Ocenila 
bych však ještě informace o jejich délce a o tom zda je studentka všechny přepsala. Vzhledem k takovému 
množství rozhovorů mi totiž připadají výsledky poněkud povrchní – například není jasné, k jakým kategoriím či 
hlavním kódům studentka analýzou došla. Text práce také nedokázal přesvědčivě podat analýzu dokumentů 
(kromě úvodního srovnání vybraných organizací).
Výběr vzorku dvou případů je zdůvodněn velikostí a zázemím organizace, což je v pořádku, ale očekávala bych 
potom, že se toho kritérium objeví jako důležitý koncept již v teoretickém rámci (např. teorie, které dávají do 
souvislosti tyto faktory a kvalitu dobrovolnického programu).
Výběr širšího vzorku organizací pro zmapování je nahodilý, což je škoda. Lepší by bylo systematické zmapování 
(třeba ohraničené geograficky jedním krajem), ale nejde o jádro DP, proto to není zásadní závada. 

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2-

Stručné slovní hodnocení: Práce obsahuje doporučení, ale nejsou již samostatně vyargumentována s odkazem 
na konkrétní výsledky studie. Tj. je pouze v obecné rovině uvedeno, že „ z výsledků práce vyplývá…“, ale již není 
argumentováno z čeho konkrétně to vyplývá, jaká alternativní řešení by se nabízela a kde je autorka čerpá, a 
proč finálně doporučuje právě to dané doporučení. 
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Kvalita vlastních závěrů 2-3

Stručné slovní hodnocení: Práce přinesla určitý vhled do problematiky dobrovolnictví v dětských 
domovech, který bude užitečný organizacím, které se v této oblasti pohybují. Například tabulka 12, 
která shrnuje, jak se jednotlivé organizace staví k podmínkám pro dobrovolníky, je zajímavá a 
podnětná. Práci však chybělo teoretické ukotvení a proto jsou závěry poměrně slabé (nelze provést 
např. analytické zobecnění).  Není vhodné v závěrech použít pro formulaci toho, co by měl být vlastní 
závěr studentky, citát z díla jiného autora. Vypadá to potom, že celá práce byla zbytečná, když 
zjištění již někdo jiný podal. (Se zjištěními jiných autorů lze samozřejmě v závěru polemizovat nebo je 
doplňovat, je to jedině plus, ale to není tento případ).

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 3-4

Stručné slovní hodnocení: V práci se na řadě míst vyskytuje situace, kdy studentka převzala část 
textu a správně jej uvádí v uvozovkách, ale neuvádí konkrétní stránku, ze které citát pochází (např. s. 
16, 18, 20). Několikrát je uveden zdroj, který neexistuje (Pospíšilová, Tošner 2010). Několik 
podkapitol v teoretické části diplomové práce je uvedeno úplně bez odkazů (7.1, 7.2, 7.7) – odkud 
autorka informace čerpá? 
Za zásadní problém však považuji až situaci, kdy práva a povinnosti dobrovolníka (s. 48-49) jsou 
přesný citát z původního zdroje (všech 18 bodů). Zdroj sice studentka uvádí, ale nejsou zde uvozovky 
ani odkaz na přesnou stránku (Tošner 2010? 2012: 11) a z textu DP nevyplývá, že jde o přesný citát. 
Podobně na s. 61 obsahuje bod 6 obsáhlejší formulaci (která by klidně mohla být považována za 
vlastní shrnutí autorky), která je však přesným citátem (zdroj je navíc uveden jen o odstavec 
předtím). Z kontextu celé práce, kde jinak autorka obvykle odkazuje dobře, se kloním k názoru, že 
jde o ledabylou práci s literaturou a nikoli o úmyslný plagiát (vzhledem k charakteru převzatého textu 
by tím totiž studentka ani nic nezískala).  
Formulační a gramatická úroveň 2

Stručné slovní hodnocení: Odpovídající diplomové práci, i když místy je vidět spěch při finálních úpravách 
(chybějící slovo, písmeno apod.) 

Grafická úprava 2-

Stručné slovní hodnocení: Odpovídající diplomové práci, ale na třech místech je z neznámého důvodu půl strany 
volné (s. 38, 40, 52).

Celková známka před obhajobou: 3

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

1. Vysvětlete rozdíl mezi „dobrovolnou službou“ a „dobrovolnickou službou“ (s. 23). Jestliže definujete 
dobrovolnou (dobrovolnickou?) službu jako výkon dobrovolné pomoci a dále se věnujete již jen právě 
dobrovolnické službě, zredukovala jste hodně pojem dobrovolná činnost. Dobrovolnická služba je pojem 
daný zákonem a vztahuje se na ty organizace a programy, které si v rámci zákona nárokují státní 
podporu, akreditují se atd. Většina dobrovolnictví zůstává mimo dosah zákona a jím definované d.s. 

2. Z práce není úplně jasné, zda vaše zkoumané organizace vykonávají dobrovolnický program v DD 
v rámci dobrovolnické služby (a jsou tedy akreditovány) nebo ne. Pokud akreditovány jsou, proč jste 
nevycházela z jejich akreditace při zjišťování údajů o programu?

3. Jak se bariéry (4.2.) vztahují k rizikům? 
4. V části 10 není jasné, jaký mají požadavky na dobrovolníka vlastně status. Jsou převzaty doslova 

odněkud nebo je vyvozujete z určitých dokumentů? Jsou formulovány v akreditaci programu nebo „jen“ 
na webu? 

(dále viz posudek)
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