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1. Obsah a struktura práce 

Obsah bakalářská práce tvoří vedle Úvodu, Závěru a Soupisu bibliografických citací tři 

hlavní pasáže. Autorka v nich postupně charakterizuje koncept občanství a aktivního 

občanství v kontextu globalizace, individualizace a měnící se role státu. Uvádí jeho podoby a 

souvislosti, včetně motivů, schopností, vědomostí a přínosů v rámci charakteristik aktivních 

občanů. Empirické šetření sleduje čtyři okruhy témat, které odpovídají stanoveným 

výzkumným otázkám. Práci doplňuje shrnutí a diskuse hlavních dosažených výsledků a Závěr 

s akcentem na nesporný význam a relativní novost řešeného tématu. 

Text práce mírně nadprůměrného rozsahu (82 str. a příloha) je vhodně strukturován, 

spíše jen v teoretické části, kde má systémový charakter s opodstatněným členěním. Struktura 

empirické části je proti tomu značně netransparentní a nepřehledná. Klíčové pasáže jako např. 

stanovený cíl musí čtenář hledat v textu označeném velmi široce Empirické šetření až za 

mnoha odstavci, v nichž se opakují informace již dříve uvedené v teoretické části. Podobně je 

koncipována převážná část popisu šetření. Např. kapitola 3.4 obsahuje odpovědi respondentů 

na otázky ke sledovaným indikátorům, ale současně s nimi také citace literatury a úvahy 

studentky. Rozbor shodných zjištění u jiných autorů měl být zařazen do kapitoly Diskuse 

výsledků. Přes uvedené dílčí nedostatky hodnotím obsahovou stránku práce pozitivně. 

 

2. Odborná úroveň 

Teoreticko-empirickou bakalářskou práci studentka postavila na kvalitativních 

postupech. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s osmi aktivními občany, 

získanými na doporučení neziskových organizací, usilovala o identifikaci atributů učení 

vzhledem k charakteru jejich občanské angažovanosti. Sledovala důvody angažovanosti a 

individuální přínos plynoucí z aktivního občanství. Stanoveným cílem navázala na dosavadní 

stav poznání v dané oblasti, především na realizovaný projekt EU podobného zaměření, který 

zjišťoval rozsah a obsah fenoménu aktivního občanství ve vybraných evropských zemích. 

Určeného cíle studentka dosáhla, její šetření přineslo řadu zajímavých inspirujících zjištění. 

 

3. Práce s literaturou 

Studentka prokázala velmi dobrou schopnost nalézt, získat a zpracovat relevantní 

literaturu k řešenému tématu. Seznam použitých zdrojů obsahuje více než 90 bibliografických 

citací, což u bakalářských prací odpovídá nadstandardnímu objemu. Nejen z rozsahu, ale 

především z výběru zdrojů vyplývá velmi dobrá orientovanost v daném tématu a jeho znalost 

v širokých souvislostech. 

  

4. Grafické zpracování 

Grafickou úpravu textu zvládla studentka dobře, i když nadpisy některých kapitol jsou 

příliš široké a neusnadňují orientaci v textu. Grafy, tabulky nepoužila, přestože by mohly text 

významně zpřehlednit a zkvalitnit. 

 

 



5. Jazyková úroveň 

Jazyková a stylistická úprava textu je velmi kvalitní. Studentka disponuje spisovným 

jazykem na vysoké úrovni. Přes pečlivou korekturu jí některé nepřesné výrazy jako např. 

„kvalitativní rozhovory“ v Abstraktu unikly. Jindy použila nepřesný výraz, např. na str. 47 

uvedla, že: „Šetření se zaměřovalo na….osobnostní rysy….. “ ačkoli nebyly předmětem 

šetření a ve výsledcích se jejich popis neobjevil. Celkově však používá kultivovaný jazyk 

s velkou slovní zásobou a skvělými vyjadřovacími schopnostmi. 

 

6. Podnět k rozpravě 

Uveďte shody a odlišnosti (pokud existují) mezi občanskou angažovaností a 

dobrovolnictvím. 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 

k ústní obhajobě. Navrhovaná klasifikace: velmi dobře. 
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