
1 
 

 

 

 

               Evangelická teologická fakulta 

           Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii 

Jméno studentky: Klára Saláková, DiS. 

Jméno oponentky: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková 

________________________________________________________________________ 

 

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. 

Cílem práce bylo „zjistit, jaké motivy vedou dobrovolníky k tomu, by se věnovali 

dobrovolnické činnosti v oblasti canisterapie“. Pokud je cílem práce odhalit motivy 

dobrovolnictví, pak by bylo vhodné, aby se autorka více v teoretické části věnovala 

problematice motivace, a specificky motivace k dobrovolnické činnosti – a ne tolik průběhu 

canisterapie. 

V praktické části uvádí autorka výsledky zpracování rozhovorů se třemi dobrovolníky. 

Autorka zde nevysvětluje, jak mohl výběr respondentů (podle toho, zda byli ochotni 

poskytnout rozhovor) ovlivnit výsledky, ani z čeho vycházela při sestavování otázek pro 

rozhovor. Měla před výzkumem nějaké hypotézy – například o rozdílu motivů u dobrovolníků 

v canisterapii a jiných dobrovolníků? Otázky se týkají tří okruhů – osobnosti jedince, 

dobrovolnické činnosti a canisterapie – autorka zde nevysvětluje, proč, když tématem práce 

byla motivace, se tolik věnuje průběhu canisterapie. 

 Kladem práce je popis kategorií kvalitativního výzkumu a přepis rozhovorů v příloze. 

Autorce se také podařilo dobře popsat výsledky výzkumu. V kapitole Diskuse je přínosem 

pokus autorky porovnat vlastní výsledky s informacemi získanými z odborné literatury. 
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V závěru práce chybí porovnání, zda se motivační faktory dobrovolníků provádějících 

canisterapii liší od motivace jiných dobrovolníků – autorka v této kapitole pouze opakuje 

údaje z diskuse. 

Po formální stránce je nedostatkem nejasný začátek nepřímých citací, rovněž práce 

prakticky neobsahuje přímé citace, i když některé nepřímé citace činí dojem přímých. Dalším 

nedostatkem je větší počet gramatických chyb a odlišné písmo v textu a v poznámkách pod 

čarou. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 Vysvětlete, jak jste sestavovala dotazník. 

 Liší se motivace dobrovolníků v canisterapii od jiných dobrovolníků? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm: B-velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2015 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                    ……………………………….. 
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