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Posudek vedoucího diplomové práce 

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové 

Autor(ka) závěrečné práce: Bc. Petra Boštíková 

Název závěrečné práce: Dobrovolnická činnost v kontextu sanace rodiny 

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. 

 
Hodnocení formulace hlavního cíle práce:  
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Tématem diplomové práce je problematika dobrovolnictví v rámci sanace rodiny. Téma 
bylo autorkou zvoleno na základě vlastní několikaleté zkušenosti s dobrovolnictvím v oblasti sanace 
rodiny a je možno ho považovat za zajímavé a aktuální. 
Hlavním cílem textu je zjistit, jaká je motivace dobrovolníků k jejich dobrovolnické činnosti v oblasti 
sanace rodiny. Hlavní cíl je rozložen do čtyř cílů dílčích, které na hlavní cíl logicky navazují a 
rozpracovávají téma motivace, resp. motivů k dobrovolnické činnosti do několika dílčích oblastí. Pro 
lepší uchopení dílčích oblastí a jejich transformaci do tazatelských otázek použila autorka ke každému 
dílčímu cíli sadu vhodně zvolených indikátorů (viz. transformační tabulka na str. 47-48). 
 
Hodnocení struktury práce:  
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Diplomová práce je strukturována standardním způsobem. Je dělena na část 
teoretickou a výzkumnou, obsahující metodiku výzkumného šetření a interpretaci získaných 
informací. Její struktura je jasná a přehledná a obsahuje všechny důležité body. Již v Úvodu textu 
nabízí autorka čtenáři všechny informace potřebné k dobré orientaci v textu diplomové práce. 
 
Hodnocení teoretické části práce:  
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Teoretickou část textu rozděluje autorka vhodně do tří hlavní částí (kapitol), které se 
postupně věnují tématu dobrovolnictví, motivacím k dobrovolnické činnosti a sanaci rodiny. Řazení 
témat je dobře zvoleno a jejich celková propracovanost je zcela adekvátní požadavkům na text 
diplomové práce. Při zpracování všech témat teoretické části nezůstává autorka pouze na povrchu, 
ale zdařile usiluje o jejich hlubší zpracování a popis možných souvislostí. 
 
Hodnocení metodické části práce:  
A  B  C  D  E  F 
Odůvodnění: Výzkumná strategie a technika sběru informací jsou v návaznosti na formulaci hlavního 
a dílčích cílů vhodně zvoleny. Autorka v textu dostatečně popisuje svůj přístup, transformační tabulka 
uvedená na str. 47-48 dává jasný přehled o postupu v rámci transformace hlavního a dílčích cílů do 
tazatelských otázek.  Výběr souboru respondentů je dobře nastaven a popsán. Autorka uvádí časový 
plán výzkumných aktivit a zamýšlí se také nad možnými riziky výzkumu.  
 
Hodnocení zpracování výsledků výzkumu: 
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Interpretace získaných informací provádí autorka v kapitole šesté postupně dle 
jednotlivých dílčích cílů. V rámci interpretací jde do hloubky tématu, pracuje přitom vhodně 
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s doslovnými citacemi respondentů. Shrnutí uvádění za interpretacemi k jednotlivým dílčím cílům lze 
považovat za funkční. Výstupy, ke kterým se dostává, jsou v kontextu daného tématu velmi zajímavé. 
 
Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce: 
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Stanovené cíle byly naplněny, závěry a výstupy výzkumného šetření jsou kvalitně 
zpracovány. 
 
Hodnocení formální stránky práce:  
A  B  C  D  E  F 
Odůvodnění: Po formální stránce je práce v pořádku.  
 
Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky: 
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Možný přínos textu do praxe sociální práce vidím jako poměrně velký, a to mimo jiné 
např. v oblasti nastavení podmínek pro dobrovolníky a jejich činnosti v rámci organizace tak, aby byla 
podporována a udržována dobrá úroveň jejich motivace k výkonu dobrovolnické činnosti. 
 
Další připomínky: nejsou. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Bylo by možno na základě výstupů Vašeho výzkumného šetření doporučit hlavní zásady přístupu 
k dobrovolníkům v rámci organizace za účelem podpory jejich motivace v dobrovolnické činnosti 
setrvat? 
 
 
Celkové zhodnocení práce: 
A  B  C  D  E  F  
Odůvodnění: Diplomová práce je kvalitně zpracována s splňuje všechny zásadní požadavky kladené 
na tento typ prací. Ostatní komentáře - viz výše.  
 
Studentka pracovala na textu diplomové práce dlouhodobě a s velmi zodpovědným a angažovaným 
přístupem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 28. 3. 2017                                              Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. 


