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Hodnocení práce: 
Bakalářská práce je zpracována na 57 stranách, obsahuje 6 tabulek, 9 grafů a 1 obrázek.  
 
Stupeň splnění cíle práce 
Autorka si ve své bakalářské práci stanovila najít souvislosti mezi motivy dobrovolníků, jejich 
výkonem a návratností, a vypracovat návrhy na zvýšení motivace k návratu dobrovolníků na 
tyto akce. Hlavní cíl byl splněn. 
 
Logická stavba práce 
Bakalářská práce má v daných kapitolách logickou strukturu vzhledem ke stanovenému 
tématu a zaměření. Nicméně kapitola 2 Teoretická východiska práce by mohla být obsáhlejší, 
co se problematiky dobrovolnictví týče. Zařazení kapitoly 2.8 Metody a techniky sběru dat se 
nejeví jako vhodné, jelikož svým obsahem nijak nenavazuje na dříve probírané téma.  
V BP jsou uvedeny 2 kapitoly shodného názvu (5, 6 Výsledky).  
 
 
 
 



Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
Autorka pracuje s dostatečným množstvím literárních zdrojů (celkem 21, z toho 4 jsou 
zahraniční, 4 internetové). Kladně hodnotím obsahovou náplň kapitol zaměřenou přímo na 
problematiku, kterou se bakalářská práce zabývá. Některé přejaté poznatky jsou vhodně 
shrnuty a přenesené do prostředí, které autorka zkoumá (s. 11, s. 18), jiné pasáže by si však 
zasloužily obohatit o vlastní stanovisko k probírané tematice (Tabulka č. 1, č. 3, s. 20). 
Kapitola 2 Teoretická východiska práce je zpracována velice stručně. Jelikož problematika 
dobrovolnictví je v dnešní době velmi diskutované téma, o kterém je zpracováno velké 
množství zahraničních článků, tematická analýza by měla být obsáhlejší.  

  
Adekvátnost použitých metod 
V této práci byla použita kvalitativní metoda získávání informací - pozorování a hloubkové 
interview. Dále bylo využito dotazníkového šetření. Nedostatkem tohoto výzkumu však je, že 
k němu není zpracována operacionalizace (schéma). Dalším negativním faktem je absence 
informací vzešlých z osobního rozhovoru s panem Broučkem. Pozitivum spatřuji v zařazení 
hypotéz. I když všechny hypotézy nejsou formulovány zcela bezchybně (autorka se k tomu i 
přiznává), s většinou z nich se dá pracovat a zdárně je ověřit. Pro vyhodnocení první hypotézy 
autorka vychází z interních dokumentů sdružení, nicméně tato metoda sběru informací není 
nikde zveřejněna. Zvolené metody se jeví jako adekvátní vzhledem ke stanovenému cíli. 
 
Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos diplomanta 
Kapitola 5 a 6 je zpracována celkem přehledně, obsahuje výsledky výzkumu, které jsou 
zachyceny pomocí koláčových a sloupcových grafů, přičemž některé zobrazení výsledků není 
úplně zdárné (Graf č. 1, 6). Výsledky jsou uvedeny formou relativní četnosti. Některým grafům 
se autorka věnuje okrajově. Např. grafy č. 2, 5, 8 by si zasloužily obsáhlejší komentář, či 
zamyšlení se autorky nad příčinami výsledků. Naopak velmi kladně hodnotím pečlivě 
zpracovanou kapitolu 7 Doporučení pro zlepšení situace dobrovolníků a kapitolu 8 Diskuze.  
Autorka po zhodnocení názorů dobrovolníků vyvozuje praktická řešení pro zlepšení dosavadní 
situace, která povedou k vyšší návratnosti současných dobrovolníků a k nalákání dobrovolníků 
nových.  
 
Úprava práce: text, grafy, tabulky 
Úprava práce není úplně zdařilá. Např. mezi některými odstavci jsou vynechána velká volná 
místa, u grafů nejsou viditelná procenta, přejaté tabulky od jiných autorů postrádají odkazy na 
zdroje. Pro vyšší přehlednost a snazší orientaci by bylo vhodné ke zpracovaným grafům uvést i 
číslo otázky a její přesné znění. Více v připomínkách. 
 
Stylistická úroveň, jazyk 
V práci se objevují pravopisné chyby nebo překlepy. Více v připomínkách.  

Autorka v bakalářské práci po získání názorů dobrovolníků vyvozuje realizovatelné závěry pro 
zlepšení dosavadních podmínek, které povedou k vyšší spokojenosti a následné návratnosti 
dobrovolníků. Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené 
na zpracování bakalářské práce.  

 

Připomínky: 

V úvodní povinné části autorka chybně uvádí, že PhDr. Josef Voráček, Ph.D. je vedoucím 
diplomové práce.  

V SISu nejsou uloženy přílohy práce 

Abstrakt: Motivace dobrovolníků na sportovních akcí sdružení Tři pro zdraví. 

The motivation of the volunteers at sports events od the organisation Tri pro zdravi. 

V klíčových slovech se nemají objevovat ta slova, která jsou použitá v názvu práce.  

Autorka zde nedodržela formální požadavky, které jsou kladené na strukturu vypracování BP 
(s. s. 11 - velikost nadpisů hlavních kapitol, s. 12, 15 – chybné odsazení odstavce).  



s. 12: neúplně uvedená citace, chybí odkaz na rok: Některé přetrvaly v určité podobě do dnes 
jako Sokol či Hlávkova nadace. (Tošner Jiří, Dobrovolníci a metodika práce s nimi v 
organizacích, s. 29) 

s. 11: Citace není uvedena kurzívou, jako je užíváno u ostatních citací. … „neplacenou a 
nepovinnou práci,… „ 

s. 14: Tabulka č. 1, č. 2 – chybí odkazy na zdroje, odkud jsou texty přejímány 

s. 17: velká mezera mezi nadpisem a odstavcem 

s. 17: V této odborné bakalářské práci by se měla objevit fakta namísto úvah, ke kterým 
autorka často inklinuje.   

s. 17: chybí odkaz na rok uvedeného zdroje: Pokud se podíváme do knihy Vedení lidí týmů a 
firem od Jiřího Plamínka …  

s. 19: Tabulka je vypracována nepřehledně, některá slova jsou odskočená. 

Na s. 30 autorka 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.“ – je v rozporu s názvem BP: Motivace dobrovolníků na sportovních 
akcích sdružení Tři pro zdraví. 

s. 29: Hypotézy by měly být uvedeny formou: H1, H2, …  

s. 47: Chybně formulovaná třetí hypotéza: Při obměně odměn by bylo možné získat větší 
množství dobrovolníků, než doposud. 

Překlepy, pravopis, stylistika:  
s. 38: Z běžné praxe se lidé, kteří se zajímají o plavání či sami plavou, spíše budou účastnit i 
jako dobrovolníci těch to akcí. 
s. 41: Na konec se přesuneme … 
s. 46: Názvy kapitol by měly být sjednocené: 6.1 První hypotéza, 6.2 Hypotéza druhá, 6.3 
Hypotéza třetí, …  
s. 49: možnost znát drobné … - Za odrážkou užívat velké písmeno jako tomu je u ostatních 
odrážek. 
s. 54: Respondenti měli možnost na konci dotazníku vypsat jakékoliv další odpovědi, tak se 
jiné odpovědi nevyskytovali. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Na s. 31 uvádíte:  Pozorování bylo prováděno nestrukturovaně formou zkušeností. 
Můžete objasnit tento způsob získání informací?  

2) Předala jste výsledky Vašeho výzkumu vedení sdružení Tři pro zdraví? Budou Vaše 
návrhy na zlepšení stávající situace realizovány?  

 
 

Navržený klasifikační stupeň: dobře 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentce. 
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                                                                                   ….......................................................... 

                    Jméno 

 


