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    Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na management dobrovolnictví a 
tématiku zakládání dobrovolnických center a jejich rozvoje. V teoretické části 
definovala dobrovolnictví a popsala aktuální situaci rozvoje dobrovolnictví 
v mezinárodním kontextu a v České republice. Zvláštní pozornost věnovala
Postojům veřejnosti k dobrovolnictví. V následujících kapitolách popsala 
jednotlivé fáze managementu dobrovolnictví,průběh vzniku sítě dobrovolnických 
center v naší republice a Koalice dobrovolnických iniciativ.Národní dobrovolnická 
centra následně  začlenila do kontextu Evropské unie.
  V praktické části své diplomové práce se zaměřila na podrobné zmapování 
konkrétních zkušeností při zakládání jednotlivých dobrovolnických center v České 
republice na základě strukturovaných rozhovorů s vedoucími představiteli 
jednotlivých dobrovolnických center. Podrobně prostudovala veškeré dostupné 
materiály i webové prezentace  jednotlivých  dobrovolnických center.Doslovný 
přepis získaných podrobných rozhovorů tvoří jednu z příloh této práce. Následně 
pak provedla analýzu realizovaných rozhovorů metodou otevřeného kódování. 
Zachytila podrobně jednak počátky budování všech těchto center a zvláštní 
pozornost věnovala i perspektivám dalšího rozvoje dobrovolnických center do 
budoucna.
   Za velmi zdařilé považuji právě následný rozbor jednotlivých rozhovorů a jejich 
analýzu pomocí metody otevřeného kódování, a to především u pojmů: 
v první fázi : počátky - myšlenka,lidé,překážky,public relations,práce 
s dobrovolníky, finance,budoucnost, v druhé fázi na téma budoucnost:  finance.Svá 
zjištění dokládá doslovnými citacemi z jednotlivých rozhovorů.V závěru praktické 
části své diplomové práce shrnuje autorka  nejdůležitější doporučení pro všechny,
kteří plánují založení dobrovolnického centra. Současně autorka osobně plánuje 
využití získaných zkušeností při plánování založení dobrovolnického centra ve 
městě Poděbrady nebo Nymburk. 
   Autorka prokázala velmi dobrou schopnost  samostatně zpracovat zvolené téma a 
tvořivě aplikovat teoretické znalosti získané studiem při řešení úkolů praxe. Po 
formální stránce je práce velmi kvalitně zpracována, kapitoly na sebe navazují 
v logickém sledu a jsou proporcionálně vyvážené. Práce je doplněna zajímavými 
přílohami,vhodně ilustrujícími zvolené téma. Po jazykové, gramatické a stylistické 



stránce je práce rovněž na velmi dobré úrovni. Rozsah práce je vyšší nežli 
požadovaný, avšak přiměřeně rozsahu tématu. Tato diplomová práce je velmi 
dobře využitelná v praxi pro všechny zájemce o zakládání nového 
dobrovolnického centra ve svém regionu, neboť přináší zprostředkovává cenné 
praktické zkušenosti i zajímavé inspirace.
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Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Jaké jsou nejdůležitější podmínky pro úspěšné vybudování fungujícího 
    dobrovolnického centra? 

2. S jakými největšími překážkami je nutno počítat v prvních etapách budování 
dobrovolnického centra? 

3. Jaké formy průběžné motivace a závěrečného oceňování dobrovolníků 
          považujete za nejvhodnější? 
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