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1. Formulace cílů 2

2. Relevance cílů vzhledem ke studovanému oboru 2

3. Postup řešení vzhledem k uvedeným metodám 3

4. Vhodnost zvolených metod 2

5. Interpretace výsledků 1

6. Splnění cílů 1

7. Originalita 1

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice 1

9. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma) 2

10. Využití dalších informačních zdrojů 1

11. Úroveň jazykového zpracování 1

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie) 1

13. Srozumitelnost a logická stavba textu 1

14. Formální úroveň, celkový dojem 1

Celkové hodnocení:         výborně x velmi dobře  dobře neprospěl

Další připomínky a vyjádření: na druhé straně listu

Otázky k obhajobě:  

1.   I přes veškerou snahu zůstalo propojení sociální práce a dobrovolnictví v rovině náznaků. Úzkou 
souvislost nepopírám, naopak. Pokuste se o terminologicky ukotvené, méně laické zdůvodnění. 

2.  Textem prolínají také duchovní potřeby pacientů, zvláště těch bez náboženského vyznání. Jak tomuto 
okruhu potřeb rozumíte a nakolik se dotýkají práce dobrovolníků?
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Další připomínky a vyjádření:

Vaši práci pokládám za zdařilou, přesto obsahuje některé závažnější a řadu drobných chyb. 

1. Cíle celé práce jsou uvedeny pouze v Anotaci a jen částečně konvenují s obsahem textu. Úvod 
obsahuje velmi dobře formulované cíle empirické části práce. Jde o zásadní metodologickou 
chybu, která však překvapivě nedestruovala text (systém zůstal zachován).

2. Prezentované šetření je velmi podnětné, čtivé, citlivě interpretované. Uvedení „zakotvené 
teorie“ jako ústřední metody zpracování dat však působí poněkud neskromně a neodpovídá 
reálnému zpracování (běžné kategorizaci, indukci v interpretacích). Jakým způsobem proběhlo 
axiální nebo jiné kódování? Jakou novou vědeckou teorii jste vytvořila a prokázala? Vždyť význam 
dobrovolnictví vzhledem k psychosociálním potřebám pacientů na LDN je nezpochybnitelný a 
vzhledem k Vaší roli koordinátorky dobrovolníků také předpokládaný. 

3. Snahu provázat sociální práci a dobrovolnictví vnímám jako adekvátní Vašim profesním 
zkušenostem a vzdělání. Podobně hodnotím plánovanou osvětu na konferencích. K obojímu 
autorka nebude potřebovat zakotvenou teorii.

4. V textu vnímám diskrepanci mezi pojmy průzkumné šetření a průzkum. Přimlouvám se za 
druhý termín, který je také správně zdůvodněn na s. 48. Termín výzkumné šetření, respektive 
průzkumné šetření je sice v odborných textech užíván, ale působí poněkud hybridně a v kvalitní 
literatuře povětšinou nemá zdůvodnění. „Šetření“ by navíc vyžadovalo matematicko-statistické 
metody. Ve Vašem případě je plně postačující termín průzkum.

5. Sociální práce zůstala spíše „vytržena z kontextu“, s realizovaným průzkumem nesouvisí. 
Z hlediska plynulosti textu a odborné zasvěcenosti jasně vítězí dobrovolnictví. Oceňuji však snahu 
studovaný obor tématizovat. Pozor na záměnu pojmů sociální práce a sociální služby, nejde o 
totéž.

6. Práce s literaturou je na vysoké úrovni, tuto úroveň snižují ojedinělé chyby. Citovat diplomové 
práce je v pořádku, ale sekundárně citovat českou literaturu, kterou lze snadno dohledat, je 
chybou. Citace na s. 11 a 18 by odpovídaly situaci, kdy by např. renomovaný Klimpl napsal 
kapitolu do diplomové práce Kuzníkové. Definice průzkumu na s. 48 značená jako parafráze činí 
dojem doslovné citace Kutnohorské (2009). Jinak je ale práce se zdroji korektní a vynikající.

7. Tabulky na s. 16 a 28 patří spíše do příloh.

8. Velmi oceňuji, že ve svém textu autorka vychází z vlastní praxe. Zdůrazňuje heterogenitu 
seniorů, respektive dobrovolníků, čtivě popisuje rozdíly v potřebách a v motivaci obou stran. Text 
působí dojmem, že nebyl psán pouze z povinnosti a že může být smysluplně využit.
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