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Bakalářská práce Kateřiny Kudelové se zabývá problematikou dobrovolnictví. Vychází z osobní 

zkušenosti autorky a její přinos má dvě roviny. První je rovina graduační, protože dané téma 

pokládám za relevantní pro zpracování bakalářské práce. Druhá rovina souvisí s cestou osobní reflexe 

vlastní činnosti. Práce umožnila autorce na základě konceptů společenský věd interpretovat vlastní 

zakoušenou sociální realitu, tedy kriticky nahlédout zvolený segment české společnosti, na kterém se 

sama podílí.  

Bakalářská práce se konkrétně zabývá projektem English campu, který vznikl jako osobní iniciativa tří 

mladých žen a který se proměnil v dlouhodobější záležitost. Cílem práce je analyticky nahlédnout 

povahu projektu a promýšlet jeho proměny (s. 7). 

Vlastní práce je členěna standardně.  Autorka ji ukotvuje v základní literatuře, která se věnuje 

občanské společnosti a dobrovolnictví. Posléze se zabývá jedním z aspektů dynamiky dobrovolnické 

práce a transformace organizací občanské společnosti, a to byrokratizací a profesionalizací sociální 

práce. Právě tento aspekt ve vztahu k datům autorka vidí jako nejzřetelnější. Co se týče odborné 

literatury, pracuje s dostatečným počtem titulů, na které relevantně odkazuje.  

Empirická část práce je založena na výzkumu dokumentů a narativních a následných 

polostrukturovaných rozhovorech s organizátorkami English campu. V metodologické části autorka 

popisuje průběh výzkumu, reflektuje vlastní duální pozici ve výzkumu a uvádí strategie, které měly 

udržet výzkum relevantní. 

Vlastní prezentace a interpretace dat je rozdělena do dvou částí. V první jsou prezentovány výsledky 

analýzy dokumentu. Tato analýza se měla stát dostupným rámcem (nikoliv vyčerpávajícím) pro 

sledování dynamiky projektu, který překlene absenci longitudinálního výzkumu. Což se podle mne 

daří. V implicitním dialogu s danými poznatky se pak Kateřina Kudělová věnuje  analýze rozhovorů 

organizátorek English campu. Identifikuje adekvátní kategorie, které dává do vzájemných souvislostí. 

Dominuje popis, což však je cesta k pochopení motivací a postojů dobrovolnic. Na základě této 

analýzy dospívá autorka k závěru, že English camp má tendenci se transformovat v byrokratickou 

organizaci, která si vynucuje profesionalizaci organizátorů a pracovníků. Nicméně na úrovni jedinců 

nemá tento trend nutně dopad na transformaci jejich životních kurikulí. Jsou lidé, kteří nastoupí cestu 

profesionalizace a podřídí se byrokratickým pravidlům, stejně jako ti kteří chtějí čerpat z nadšení a 

vlastní kreativity bez pravidel. Kromě relevantních závěrů je přínosem práce i detailní zachycení 

dynamiky projektu metodami, které se nabízely. 

Bakalářskou práci pokládám za zdařilou i po formální stránce. Vykazuje dobrou gramatickou i 

stylistickou úroveň. Pochvalu zaslouží i sama studentka, která na výzkumu a textu systematicky 

pracovala. 

Bakalářská práce splňuje podmínky daného typu závěrečné práce a hodnotím ji jako výbornou. 
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