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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým a aktuálním 

tématem dobrovolnictví na velkých sportovních akcích, zde na příkladu Jizerské 50. Poskytuje 

zajímavý materiál zejména pro praktické využití v rámci práce s dobrovolníky. Taktéž předkládá 

vyplývající návrhy pro organizátory akce. V tomto ohledu práce svůj cíl splňuje. Nicméně 

celkové zpracování skýtá značné rezervy v mnoha aspektech. Na jednu stránku diplomantka 

prokazuje schopnost orientovat se v problematice dobrovolnictví na úrovni manažerské práce, 

na druhou stránku schopnost zpracovat ucelený materiál v podobě diplomové práce, schopnost 

pracovat s odbornými zdroji a zejména pak orientace v metodologii výzkumu není nikterak 

zvlášť pozitivní. Místy v práci působí v těchto ohledech diplomantka poněkud zmateně. I přes 

některé nedostatky hodnotím práci jako odpovídající požadované úrovni a doporučuji jí 

k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je na první pohled v pořádku, nicméně při hlubším 

zkoumání vykazuje některé nedostatky. První nedostatek shledávám ve stručnosti obsahu a 

uvedení kapitol pouze do druhé úrovně. Zásadnějším nedostatkem je však celkový rozsah 

práce, která se pohybuje na minimální úrovni pro diplomovou práci. Dané téma a rozpracování 

předložené práce však naznačuje větší potenciál, než jaký je finální výsledek. Poslední 

nedostatek v logické stavbě práce vidím v uvádění mnohých metodických informací až ve 

výsledkové části práce, nikoliv v metodické. Pro čtenáře pak není příliš čtivé, když se ve 

výsledcích dozvídá především metodiku, teorii k metodám, apod.  

c) Práce s literaturou – Teoretická část práce obsahuje rešerši v oblasti dobrovolnictví. 

Diplomantka řádně cituje, doplňuje vlastní text, kritiku a myšlenky. Diplomantka vhodně 



používá zahraniční odborné zdroje. Celkově však hloubka a rozsah zpracované rešerše by mohl 

být větší, vzhledem k faktu, že tématu dobrovolnictví se věnuje velké množství autorů a celkově 

zdrojů. Diplomantka taktéž mohla v teoretické části uvést různá východiska z již provedených 

výzkumů ohledně dobrovolnictví jak v českém, tak i v zahraničním prostředí. Některé výzkumy a 

jejich výsledky používá až v diskuzi. Zde jsou tedy ještě rezervy, které by kvalitu práce zvýšily. 

Navíc v kapitole 2.4 je celkově používán pouze jediný odborný zdroj, klasický, velmi často 

požívaný – Tošner, Sozanská. 

d) Adekvátnost použitých metod – Použité metody hodnotím jako vhodné a adekvátní. Pozitivně 

hodnotím použití jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. Nicméně po přečtení 

výsledkové části práce se domnívám, že právě metodika výzkumu a analýza dat není příliš 

silnou stránkou práce, ale hlavně samotné diplomantky. Orientace diplomantky v metodologii je 

tak na úrovni diplomové práce celkem slabá. Viz níže některé připomínky a otázky k obhajobě. 

Dále některé údaje, vztahující se k metodice jsou vždy rozebrány a popisovány až ve výsledcích. 

Jeden z opravdu zajímavých příkladů tohoto problému je vidět na str. 55, kde diplomantka 

uvádí: „Špičatost je rovna průměru čtvrtých mocnin a odchylek hodnot proměnné od jejich 

průměrné známky dělenému čtvrtou mocninou směrodatné odchylky, to celé minus 3.“ Pro 

samotné výsledky nemá tato informace vypovídající hodnotu, nicméně v metodice by měla své 

opodstatnění, i když by bylo vhodné použít srozumitelnější vysvětlení aplikace špičatosti. 

e) Hloubka tematické analýzy – Zpracované analýzy, východiska a doporučení poskytují zajímavé a 

podrobné informace o dobrovolnické práci na zkoumané sportovní akci. Diplomantka vše 

podporuje různými zdroji dat (výsledky pozorování, interview, dotazování), které tak tvoří 

adekvátní základ pro celkovou hloubku analýzy. Návrhy jsou pak zpracovány odpovídajícím 

způsobem a s možností realizace. Vzhledem k celkovému malému rozsahu práce by však dané 

téma, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska získaných informací a zpracovaných návrhů, 

mohla zpracovávat více do hloubky, konkretizace a podoby jednotlivých návrhů (např. manuál 

pro dobrovolníky, apod.).  

f) Úprava práce – práce obsahuje četné nedostatky ve formální úpravě textu, odkazy na zdroje a 

také formální nedostatky v citování některých zdrojů v seznamu literatury. Viz níže připomínky. 

g) Pravopis a stylistika – v práci se objevují pravopisné chyby, dále diplomantka používá různé 

stylistické jazyky – někdy „my“, někdy trpný rod, je třeba toto sjednotit. Formulace některých 

vět je občas velmi těžko pochopitelná, popřípadě zcela nesprávná – viz níže připomínky. 

 

Připomínky: 

V obsahu i poté v práci chybí očíslování první kapitoly „Úvod“. 

V „Obsahu“ působí celkem rozsáhlá práce jako málo strukturovaná do dílčích podkapitol.  Nicméně 

v práci je obsaženo více dílčích podkapitol, než v obsahu. 

Str. 10 – chybějící řádný odkaz na zdroj – „Autorka se nejvíce přiklání k definici, kterou uvádí Tošner.“ 

Str. 12 – chybějící řádné odkazy na zdroje – „Tito autoři jako jsou Costa, Doherty a Carron a Finkelstein 

se shodují, …“ 

Str. 19 – chybějící řádný odkaz na zdroj – „Tošner a Sozanská uvádějí ve své publikaci metodiku …“ 

Někdy není text strukturován do více odstavců pro lepší přehlednost, jako např. na str. 11, 12, 21, 

apod. 

Str. 25 – překlep – „…výsledek hodnocení spokojnosti s dobrovolnickým …“ 

Na str. 25 diplomantka uvádí: „… byli účastníci dobrovolnického programu na Jizerské 50 a to celkem 

120 dobrovolníků ve věku 16 a více jak 65 let, hlavní koordinátor v celkovém počtu 1.“ Z této formulace 

vyplývá skutečnost, že respondenti byli pouze 16ti letí a poté starší než 65 let. Věkové složení 

respondentů je však podrobněji uvedeno ve výsledcích dotazování na str. 38. Jedná se tak jen o nepříliš 

vhodnou formulaci. 

Na str. 26 diplomantka popisuje, co to je výzkumná otázka a co jsou to hypotézy. Obojí formulovala již 

v předchozí kapitole 3. Zde v kapitole 4 by však mohly být hypotézy vysvětleny, popř. odůvodněny, proč 

jsou právě tak formulovány, z čeho vycházejí, co přesně je bude měřit, apod. 

Str. 33 – překlepy – „…kolem 6hodiny ranní až po 20:00 večerní v terénu na stadionu v Bedřichove.“ 

Kapitola 4.3 Sběr a analýza dat obsahuje podrobné informace o organizaci sběru dat, což je v pořádku. 

Co však zde chybí, je popis provedené analýzy dat v rámci kvantitativní části výzkumu. 

Str. 34 – pravopisná chyba – „Výsledky výzkumu by měly být zobecněny a měli by sloužit …“ 



V úvodu 5. kapitoly na str. 34 zbytečně diplomantka popisuje teorii k závěrečné zprávě. 

Str. 36 – překlep – „Dalším stěžením bodem …“ 

Str. 38 – nesprávná formulace – „Věk dobrovolníků se pohyboval v rozmezí 26–30 let, …“ – věk 

dobrovolníků však byl daleko více různorodý, jak ukazuje obrázek 2. 

Str. 38, obrázek 2 – překlep – „Obrázek 2: Graf – Věk respondentů, kteří odpověděli na dotazní“ 

Str. 40 – nesprávné skloňování – „…pouhé 2 % zvolila odpověď …“ 

Str. 40 – divná formulace – „Informační schůzku ohodnotilo 59 % dotazovaných za jako velmi 

spokojen.“ 

Str. 40 – nesprávné skloňování – „…pouhé 2 % byla spíše …“ 

Str. 41, obrázek 5 – dvakrát uvedeno hodnotící kritérium „Školení od koordinátorů“ 

Str. 45 – překlep – „Velký počet respondentu považuje …“ 

V práci se objevují nesprávné formulace vět, odkazující na přílohy v práci – např. na str. 45 – 

„Kompletní odpovědi (viz Příloha č. 4 – Seznam komentářů otevřené otázky č. 13).“ 

U vyhodnocení otázky č. 17 diplomantka používá pro hodnocené aspekty pojem „tvrzení“, přičemž se o 

skutečná „tvrzení“ nejedná. Spíše se zde jedná o aspekty, či faktory dobrovolnického programu Jizerská 

50. Podobně pak i u otázky č. 18. 

Str. 50, tabulka 3 – nedodržení předepsaných okrajů stránky 

Data z grafu na obrázku 11 a z tabulky č. 3, hodnotící odpovědi na stejnou otázku, se neshodují 

v prvním uvedeném zkoumaném aspektu – „Veřejné poděkovaní moderátorem přímo na akci“ 

Str. 51 – překlep a chybějící interpunkce na konci věty – „… velká většina dotázaných byla o veřejným 

ohodnocením spokojená“ 

Str. 52 – překlep – „I v tomto tvrzení převláda hodnota č. 1 …“ 

Str. 54, tabulka 5 – překlep – „Skoré“ 

Str. 55 – „Podrobné procentní vyjádření je zobrazeno v tabulce č. 6.“ – nicméně v tabulce č. 6 není 

použito jakékoliv procentní vyjádření. 

Je poněkud irelevantní ptát se dobrovolníků, zda se domnívají, že na dané sportovní akci přispívají 

velkou částí k úspěšnosti akce. Výsledky potvrzují zbytečnost této otázky. Tato skutečnost je 

v současnosti zcela zřejmá již z teorie, tak i samotné praxe velkých sportovních akcí. 

Str. 56 – nesprávná formulace – „Stupnici č. 10 zvolilo 25 % (13) respondentů.“ 

U otázky č. 25 diplomantka zkoumá možné doporučení dobrovolnické práce v rámci sportovní akce 

Jizerská 50 známým a přátelům. Používá zde standardní formu otázky a 10-ti stupňové hodnotící 

stupnice, ačkoli v tomto případě by šlo použít metodu NPS (Net Promoter Score). Vyhodnocení a 

analýza dat by pak poskytla zajímavější informace. 

Str. 60 – nadbytečná interpunkce – „Párkrát na akci byl, zaznamenán chaos s přesunem …“ 

Str. 60 – překlep – „…dobré přátelské vtahy.“ 

Str. 61 – překlep – „…mysli tyčinkami.“ 

Str. 62 – překlep – „O tomto nadstandardu si může mnoha dobrovolníků v jiných programech pouze 

zdát.“ 

Na str. 64 v diskuzi jsou uvedeny hypotézy (zde nesprávně označené jako výzkumné otázky) jinak než 

je tomu v kapitole 3.  

V diskuzi by se měla diplomantka více zaměřit na polemiku se zpracovanou teorií v kapitole 2. 

Str. 66 – pravopisná chyba – „Pilotáž, následný sběr a analýza dat od dobrovolníků z elektronického 

dotazníkového šetření proběhli bez větších problémů.“ 

Závěr by zasloužil poněkud obsáhlejší a kvalitnější zpracování. 

Seznam použité literatury obsahuje četné nedostatky ve formátu uvedených zdrojů, neodpovídající 

požadované normě ISO 690 a ISO 690-2. 

Seznam příloh neobsahuje skutečný seznam příloh, ale rovnou již přílohy, což není seznam příloh.  

 



Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 39 u vyhodnocení otázky č. 5 diplomantka uvádí: „Tuto otázku vyhodnocujeme pomocí 

Likerovy škály, díky které bylo zjištěno vyjádření respondentů.“ Odpověďmi u této otázky však byla 

škála spokojenosti. Co je to tedy Likertova škála, jak se používá a co měří? (podobně pak i u otázek č. 

6, 17, 23) 

2. Proč jsou u vyhodnocení otázek č. 9 a 10 využity koláčové grafy a nepracuje se zde se smajlíky, kteří 

byli použiti v samotném dotazníku?  

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 

 

V Praze dne 3.1.2019        

                                                                       ….......................................................... 

       PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


