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Text posudku:  

K přínosům práce patří, že si autorka vybrala téma motivace dobrovolníků pro práci 

v nemocnici, což může vést k odhalení dalších motivačních nástrojů, které by mohly přimět 

více lidí, aby se této činnosti věnovali. 

Autorce se však nepodařilo vytvořit z teoretické části logicky provázaný celek, jednotlivá 

témata jsou pouze položena vedle sebe, aniž se autorka pokusila je spojit. 

V teoretické části chybí popis konkrétních metod canisterapie využívaných v nemocnici 

Motol, což zhoršuje možnost pochopení obsahu rozhovorů.  

Praktická část přináší zajímavý pokus o kvalitativní analýzu dat získaných z rozhovorů se 

třemi dobrovolníky. Nedostatkem však je, že autorka nevysvětlila, proč si vybrala metodu 

doslovné transkripce (nesrozumitelné je tvrzení, že tato metoda „umožňuje bohatost dat“). Je 

škoda, že autorka ve snaze, „aby praktická část nebyla tak vyčerpávající“, neuvedla v příloze 

přepisy celých rozhovorů, protože jí vybrané věty jsou často vytrženy z kontextu a netvoří 

srozumitelnou výpověď. Například, co mohou čtenáři říci věty: „Do jistý míry ovlivňuje i to, 

jak se člověk chová a jak přistupuje k tý práci.“ „No, že musí jako hodně improvizovat.“ 

„Vlastně nevím, jestli je to tak, že ten certifikát jako dostane každej druhej.“ „Jo, je to 

labrador. To je hodně typický.“  

Dalším nedostatkem je, že více nepopsala průběh analýzy, např. jak podle jakých kritérií si 

vybrala uvedené kategorie – pokud je cílem práce zjistit důvody práce dobrovolníků 

v nemocnici, proč se více nevěnuje tomuto tématu a uvádí kategorie jako „osobnost 

dobrovolníka“, „dobrovolnická činnost“, „canisterapie“ a „pes“ – opět bez vysvětlení, co je 

obsahem těchto kategorií.  

Rovněž kapitola „Diskuse“ má značné nedostatky – diskuse neznamená opakovat, co 

vyplývá z rozhovorů, zde má autor práce srovnat výsledky rozhovorů s poznatky s teoretické 

části, a vyvodit, co nového (nebo potvrzení informací z literatury) rozhovory přinesly.  
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V závěru pak nemá autor opakovat “čeho se práce týkala, z jakých kapitol se skládala“ – 

ale objasnit, co práce přináší, a zda a jak byl naplněn cíl práce – závěr této práce je z větší 

části kopií úvodu.  

Z formálních nedostatků je nutno uvést, že chybí stránky u některých citací v textu a 

nejsou jasně označeny začátky nepřímých citací – v celé práci je pouze jedna přímá citace, i 

když mnohé nepřímé citace činí dojem citací přímých.  

   

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 Vysvětlete blíže postup analýzy dat z rozhovorů. 

 Srovnejte své poznatky s informacemi z literárních zdrojů. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm: D-uspokojivě 
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