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Stupeň splnění cíle práce 
 

Dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 
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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce obsahuje zajímavé téma 
dobrovolnické práce při pořádání sportovních akcí. Téma je aktuální a dobře zvolené. 

Vzhledem k tomu, že této oblasti se věnuje velké množství autorů a studentů při svých 

výzkumech a závěrečných pracích, očekával bych poněkud kvalitnější zpracování, resp. větší 
hloubku tematické analýzy. V tomto ohledu práce splňuje svůj cíl jen na dostačující úrovni pro 

bakalářskou práci. I tak má práce i svá pozitiva v podobě získaných potřebných informací, 
z nich vyplývajících návrhů a celkem adekvátně zpracované diskusi (na úrovni bakalářské 

práce). Celkově však práci musím hodnotit pouze jako průměrnou, zvlášť i k úrovni zpracování 
(pravopis, úprava práce, apod.). Vše viz níže dílčí hodnocení a připomínky. Práci tedy 

doporučuji k obhajobě, ale pouze s dodatkem, že studentka v tzv. „erratech“ dodá potřebné 

přílohy v podobě dotazníku a přepisu hloubkového rozhovoru. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, nicméně z výsledného 

zpracování je patrné, že bylo žádoucí věnovat práci více času pro úpravu a dokončení. Dále 
pak spolupráce a konzultace s vedoucím by měla v tomto ohledu být zodpovědnější.  

c) Logická stavba práce – Struktura práce obsahuje některé zvláštnosti a nejasnosti v podobě 

nelogického zařazení kapitoly 2.8 do teoretické části bez provazujícího textu a smyslu. 
Podobnou nelogičnost vidím ve stejném názvu kapitol 5 a 6. Kapitola 5 by mohla být více 

strukturována podle oblastí zkoumání, popř. členění respondentů, jak je ve výsledcích 
zpracováno.  

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 21 zdrojů, z toho 4 zahraniční, čímž splňuje pouze 
minimální stanovené požadavky. Stejně tak celá teoretická část poskytuje pouze základní a 

minimální rešerši v oblasti dobrovolnictví. Právě tato oblast poskytuje prostor pro pestrou a 

kvalitní rešerši. Z tohoto pohledu je tedy práce spíše na hraně dostatečnosti.   



e) Adekvátnost použitých metod – Zvolené metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 

zvolenému tématu. Práce s výzkumnými metodami již je už slabší. Příprava výzkumu, zejména 

dotazníkového šetření by měla být pečlivější, popř. více založena na předešlých výzkumech a 
vyzkoumané teorii. Pozitivně hodnotím alespoň snahu pracovat s hypotézami, i když práce 

s nimi ještě není úplně bez chyby, studentce se podařilo alespoň trochu zvolené hypotézy 
ověřit. Samotný výzkum pak čítá kolem 200 respondentů, což lze považovat pro bakalářskou 

práci jako dostačující. Naopak slabou stránkou je analýza dat, kde studentka zůstává pouze u 
základní statistiky v podobě absolutních a relativních četností. Některé údaje z hlediska 

metodiky v práci chybí – viz níže připomínky. 

f) Hloubka tematické analýzy – Zpracované téma je v práci rozebráno celkem povrchně. 
Problematika dobrovolnictví skýtá velmi bohatou, aktuální a pestrou oblast, která zde 

v bakalářské práci mohla být zpracována více do hloubky. To se týká především teoretické 
části a hloubky provedeného výzkumu. Nicméně naopak pozitivně hodnotím vyplývající 

návrhy, které adekvátně navazují na výsledky výzkumu i vlastní zkušenosti studentky 

s dobrovolnou prací. Podobně pozitivně hodnotím zpracovanou diskusi, která se správně vrací 
k polemice s teoretickou částí. Díky těmto pozitivům je toto dílčí hodnocení alespoň na 

dostačující úrovni pro bakalářskou práci.  

g) Úprava práce – práce obsahuje časté nedostatky ve formálním zpracování, jako např. 

neviditelná procenta u grafů, nečíslovaný a neseřazený seznam literatury, chybějící odkazy na 
zdroje u vložených objektů, vynechaná místa na stránkách, apod. Vše viz níže připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – v práci se objevují pravopisné chyby – viz níže připomínky.  

Připomínky: 
Název práce se neukončuje tečkou, jako věta. 

Abstrakt – V části „Metody“ je vhodné více konkretizovat a specifikovat využití uvedených metod. 

Z obsahu vyplývají některé nejasnosti – nelogická návaznost a zařazení kapitoly 2.8 Metody a techniky 

sběru dat do teoretické části k tématice dobrovolníků. Dále pak dvojtečky u nadpisů kapitol 3.1, 3.2, 

3.3. Další nejasnost vidím ve dvou, stejně pojmenovaných kapitolách 5 a 6 Výsledky. Názvy kapitol 6.1 
– 6.5 nepovažuji příliš za vhodné. 

Výsledky dotazníkového šetření by bylo vhodnější strukturovat do podkapitol podle témat daného 
výzkumu. 

Str. 11 – slovo jiného významu, resp. pravopisná chyba – „…  používané vnější stimuly tipu sportovní 
oblečení …“ 

Str. 11 – přímá citace je zde kurzívou oproti zbytku práce. 

Str. 11 – chybějící odkaz na zdroj – „Pokud se podíváme na definici od Zajíce, pak se dobrovolníkem 
…“ 

Str. 12 – pravopisná chyba – „V 19. Století vznikají v českých …“ 

Str. 12 – nesprávný odkaz na zdroj – „(Tošner Jiří, Dobrovolníci a metodika práce s nimi 

v organizacích, s.29)“ 

Str. 13 – zbytečně vynechané místo na stránce. 

Tabulka č. 1, str. 14, tabulka č. 2, str. 17 a dále v práci u objektů jako jsou tabulky, obrázky, apod. – 

chybějící odkaz na zdroj 

Str. 16 – zbytečně vynechané místo na stránce. 

Str. 17 – chybějící odkaz na zdroj – „Pokud se podíváme do knihy Vedení lidí týmů a firem od Jiřího 

Plamínka, můžeme zde …“ 

Str. 20 – nesprávný odkaz na zdroj – „…například Tošner a Sozanská ve své publikaci z roku 2016 ji 

definují jako motivování …“ 

Tabulka č. 4, str. 22 – nedodržení předepsaných okrajů stránky. 

Str. 22 – interpunkce navíc – „…techniky sběru dat a to dotazníkové šetření., kvalitativní metodu 
hloubkového …“ 

Kapitola 2.8 je v rámci teoretické části práce, zaměřené na problematiku dobrovolnictví, zcela 

zbytečná a nepřináší žádné relevantní informace.  

Cíl práce v kapitole 3 by mohl být formulován konkrétněji a přesněji. Takto je velmi obecný. 



Hypotézy v kapitole 3.1 by měly být označeny H1, H2, atd. Hypotéza 1 je pro výzkum zbytečná, jelikož 

toto tvrzení lze jednoduše ověřit podle databáze dobrovolníků v jednotlivých ročnících sportovní akce. 

Dílčí úkoly práce jsou formulovány velmi obecně. Měly by být více konkrétní a tematicky zaměřené. 

Je poněkud nelogické, když v cíli práce a i v samotném názvu je uvedeno, že je zkoumána motivace 

dobrovolníků na sportovních akcích sdružení Tři pro zdraví, přičemž v kapitole 4.1 Popis výzkumného 
souboru studentka uvádí: „Nezařazuji sem pouze dobrovolníky z akcí Tři pro zdraví, protože bych ráda 

zahrnula větší soubor lidí a tím mohla získat více zkušeností právě z akcí, které tímto sdružením nejsou 
konané.“ Viz otázka k obhajobě č. 1. 

Str. 30 – zbytečně vynechané místo na stránce. 

I přesto, že je v práci pečlivě popsáno, jak bylo využito pozorování, je třeba tuto metodu zpracovat 
metodicky lépe – tzn., že by měl být jasně vymezen objekt pozorování, harmonogram, způsob 

záznamu, způsob analýzy dat, atd. To však v tomto případě není, takže je otázkou, zda tuto metodu 
lze považovat jako použitou metodu pro výzkum. Nicméně jak jsem uvedl výše, vše je vysvětleno a 

popsáno, takže je toto připomínka spíše drobnějšího charakteru. 

V kapitole 4.2.2 studentka uvádí: Na toto interview jsem si připravila otázky konkrétní i doplňující. 
Detailní výsledky jsem ve své práci neuvedla, ale stanovovala jsem podle nich cíle výzkumu a 

hypotézu.“ Bakalářská práce by však měla obsahovat kompletní detailní výsledky provedených analýz 
a výzkumů. V této kapitole navíc zcela chybí struktura provedeného rozhovoru, způsob analýzy dat 

z rozhovoru a odkaz na výsledky či zpracování výsledků. 

V metodické části chybí operacionalizace zkoumaného problému, která by tak přehledně znázornila 

tematický obsah dotazníku. Studentka to sice vysvětluje a popisuje v textu, nicméně operacionalizace 

by byla názornější a přehlednější. 

V kapitole 4.4 na str. 34 studentka uvádí, že umístila dotazník na stránky www.facebook.com, což je 

dosti nepřesné. Nejsou zde uvedeny konkrétní skupiny či profily a stránky, na které byl dotazník 
umístěn. 

V kapitole 4.5 je popsána analýza dat jen velmi obecně, v podstatě se zde čtenář nedozví žádné 

relevantní informace o použité analýza získaných dat. 

Str. 36 – pravopisná chyba – „… výzkumu zúčastnilo žen, které se zároveň někdy zúčastnili …“ 

Graf č. 1, str. 36; graf č. 3, str. 38; graf č. 6, str. 42 – nečitelná procenta 

Ani v metodické části, ani ve výsledkové není uveden přesný počet respondentů v dotazníkovém 

šetření. Pouze je uvedeno, že plán byl získat zhruba 200 respondentů. Viz otázka č. 2 k obhajobě. 

Str. 37 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 38 – pravopisná chyba – „Nejvíce ohodnocenou odpovědí byli časové možnosti dobrovolníka …“ 

Str. 38 – překlep – „těch to“ 

Str. 39 – pravopisná chyba – „Ostatní odpovědi se zhruba shodovali …“ 

Str. 39, 40, 43, 46, 47 – zbytečně vynechané místo na stránce. 

Str. 42 – překlep – „… vracejí na závody opakovaně a to právě 3x- Skupinu s účastí 4x a více tvoří …“ 

Str. 45 – pravopisná chyba – „V krátkém výčtu uvádím ty, které se opakovali …“ 

Obrázek č. 1, str. 52 – obrázek mohl být překreslen v lepší kvalitě. 

Str. 54 – pravopisná chyba – „… tak se jiné odpovědi nevyskytovali.“ 

Seznam literatury by měl být číslovaný, abecedně řazený. V seznamu literatury chybí Hořejší (2013). 

V práci zcela chybí přílohy, kde by měl být pro ukázku dotazník a přepis provedeného rozhovoru. 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete prosím, jak se vztahuje výběr respondentů uvedený v kapitole 4.1 k cíli a názvu 
bakalářské práce? Proč nejsou do souboru zařazeni pouze dobrovolníci z akcí sdružení Tři pro 

zdraví, když tomu napovídá název a cíl práce? Proč jsou do souboru zařazeni i jiní 
respondenti? Nedojde k nežádoucímu zkreslení výsledků? 

 
2. Jak velký byl výsledný výzkumný soubor, kolik bylo respondentů? 

 

Navržený klasifikační stupeň: dobře. 
 

http://www.facebook.com/


 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 
 

V Praze dne 4.9.2018        
                                                                       ….......................................................... 

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


