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Téma práce je velmi aktuální vzhledem ke vzrůstajícímu počtu dobrovolníků, kteří
se podílejí na zkvalitnění života těch, kteří potřebují podporu. Získané poznatky by
mohly být využity při práci s dobrovolníky. Je pozitivní, že autorka vychází
z vlastních zkušeností dobrovolného osobního asistenta.
Práce o rozsahu 71 stran je doplněna přílohami, které obsahují mimo jiné přepisy
rozhovorů s dobrovolnými osobními asistenty. Text má velmi dobrou logickou
strukturu, je členěn do pěti kapitol. V první kapitole je definován pojem motivace,
následuje kapitola věnovaná dobrovolnictví. Postupně je popsán pojem, historie,
oblasti dobrovolnictví a legislativní ukotvení. Další kapitoly jsou věnovány objasnění
pojmu dobrovolník a dobrovolnici v nestátním neziskovém sektoru.
Druhá část práce je věnována šetření. Autorka použila kvalitativní výzkum, v jeho
rámci provedla rozhovor s osmi dobrovolníky v průběhu šesti měsíců. Informace
získané rozhovory byly zpracovány. Autorka postupně uvádí jednotlivé otázky.
Z odpovědí vybírá podstatné informace, které zařazuje vždy za otázkou. Poté
následuje shrnutí a zobecnění odpovědí. Tato část práce je velmi dobře zpracovaná,
ukazuje, že autorka se nad odpověďmi zamýšlela, hledala podstatu odpovědí i
souvislosti. Poslední subkapitolu má název Analýza výsledků výzkumu a obsahuje
shrnutí poznatků.
Připomínky:
- Závěr práce, tedy informace o tom, co autorka zjistila, je zúžen na pouhé 4
řádky.
- Je-li subkapitola 5.7. analýzou výsledků výzkumu, co byly předcházející části
téže kapitoly?
- Účelový výběr přináší určitá omezení. Zařazením diskuze mohla autorka
předejít otázce uvedené v doporučení k obhajobě.
Doporučení k obhajobě:
- Dobrovolnými pracovníky jsou ve Vašem souboru respondenti – absolventi
VŠ. Domníváte se, že lidé s nižším vzděláním budou mít podobnou motivaci?
Mohou mít Vaše poznatky obecnou platnost?
Práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci. Doporučuji k obhajobě.
Klasifikace: Výborně – velmi dobře
Praha 28. 8. 2016

Olga Zelinková

