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Hodnocení vedoucího magisterské práce

Název magisterské práce: Dobrovolnická centra v ČR – metodika založení centra
Autorka práce: Bc. Lucie Sedláčková

Lucie Sedláčková ve své magisterské práci prezentuje vysoce aktuální téma, které jí 
přitahovalo již od začátku studia na Fakultě humanitních studií. Tímto tématem je 
dobrovolnictví v ČR, konkrétněji vyjádřeno - je jím jednak provoz ale hlavně zřízení 
dobrovolnického centra. Autorka se tématu dobrovolnictví věnuje nejdříve teoreticky, 
když ve čtyřech kapitolách vymezuje základní pojmy. Dále popisuje specifika
dobrovolnictví ve světě a v ČR, aby si následně všímala především řízení dobrovolníků a 
popsala hlavní dobrovolnická centra ve vybraných evropských zemích. V teoretické části 
bych chtěl vyzdvihnout především obsah třetí kapitoly, ve které autorka čtenáře podrobně 
seznamuje s jednotlivými fázemi řízení dobrovolníků a zprostředkovává tak dostatečně 
konkrétní představu o obsahu a způsobech řízení dobrovolníků. V praktické části autorka 
přehledným způsobem prezentuje výstupy svého kvalitativního výzkumu, který spočíval 
v obsahové analýze vybraných dokumentů a ve vedení rozhovorů se čtyřmi zástupci 
dobrovolnických center v ČR. Lucie Sedláčková se při získávání dat soustředila na 
počáteční fázi systematické dobrovolnické práce, kterou je založení centra. V této 
skutečnosti osobně vidím největší přínos magisterské práce, která potenciálním 
zájemcům o založení dobrovolnického centra předkládá zkušenosti 4 profesionálů a 
vytváří tak dostatečně inspirativní zdroj.

Při psaní magisterské práce Lucie Sedláčková postupovala systematicky a precizně. Za 
přispění externího konzultanta se snažila vytvořit maximálně aktuální text, který by 
čtenáři poskytoval dostatek informací o momentálním stavu dobrovolnictví jak v ČR, tak 
v ostatních zemích EU.Velké úsilí autorka vynaložila na zpracování praktické části. 
Sympatické je, že si svou práci metodicky neulehčovala. Naopak, ve snaze získat a také 
čtenáři předat maximum důležitých informací, si vybrala jednu z nejnáročnějších
výzkumných metod, a sice nestandardizované rozhovory, jejichž obsah následně 
přepsala. Z přepisů rozhovorů pak vybrala ty části, které nejvíce postihovaly zkoumanou 
oblast. Prezentace dosažených výstupů, díky vhodně vybraným citacím, působí na 
čtenáře velmi živě a podnětně. Příloha k magisterské práci obsahuje přepisy úplných 
rozhovorů. Osobně se domnívám, že stojí za to ocenit autorčinu poctivost, cílevědomost a 
tematickou věrnost.

K magisterské práci nemám zásadní výhrady. Mám-li však autorce poskytnout další 
náměty na zkvalitnění obsahu magisterské práce, pak za nedostatečně zpracovanou
považuji čtvrtou kapitolu (str.41) teoretické části. Výběr prezentovaných informací v této 
kapitole působí nahodile a mnohdy jednotlivé popisky neobsahují ani ty nejzákladnější 
informace. Možná by se čtenář spokojil s pouhým zveřejněním odkazu na vhodně 
vybrané webové stránky a vyhledání potřebných informací už by se raději věnoval sám. 
Na druhou stranu připouštím, že vzhledem k názvu a obsahu magisterské práce mohla 
autorka toto téma považovat až za druhotné. Každopádně by bylo zajímavé, kdyby 
některý ze studentů navázal na Luciinu práci a pokusil se dlouhodobě a systematicky 
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věnovat sběru dat referujících o stavu a fungování dobrovolnických center v členských 
státech EU.

Úkoly k obhajobě magisterské práce:
1) K jakým změnám, by podle vás muselo v ČR dojít, aby se dobrovolnictví dostalo 
dostatečné pozornosti i u zástupců střední a starší generace? Jak by téma dobrovolnictví 
mělo být s touto věkovou kategorií lidí komunikováno?
2) Popište v jaké fázi se nachází vámi dlouho plánovaný a připravovaný projekt založení 
dobrovolnického centra v některém ze středočeských měst a jak vás při formování tohoto 
projektu ovlivnilo studium na FHS UK?

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Magisterská práce s názvem Dobrovolnická centra v ČR – metodika založení 
dobrovolnického centra, i přes zmíněnou připomínku, splňuje nezbytné požadavky a lze 
ji klasifikovat stupněm výborně.

V Praze 15. září 2006
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




