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Jméno diplomanta/diplomantky: Bc. Kristýna Hořáková 

Název práce: Dobrovolnictví na sportovní akci Jizerská 50 

Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti dobrovolníků s 

dobrovolnickým programem na Jizerské 50. Dílčím úkolem je navštívení akce, a navržení 

případných doporučení ke zlepšení pro další ročníky dobrovolnického programu Jizerská 50. 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující  

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Velmi dobře  

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře  

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta/diplomantky 

Velmi dobře  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

Dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

 
Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na celkem na 67 stranách (bez příloh), obsahuje 12 obrázků a 6 

tabulek. 

 
Stupeň splnění cíle práce 

Hlavní cíl výzkumu diplomové práce, zhodnotit spokojenost dobrovolníků s dobrovolnickým 

programem na Jizerské 50, byl splněn. Dílčího úkolu, účast na akci Jizerská 50 a navržení případných 

doporučení ke zlepšení dobrovolnického programu pro další ročníky, bylo také dosaženo.   

 

Samostatnost při zpracování tématu 
Autorka svou diplomovou práci zpracovala z větší části samostatně, přičemž některé nejasnosti 

upravila a připomínky zapracovala na základě doporučení vedoucího.  

 

Logická stavba práce 
Diplomová práce má logickou strukturu vzhledem ke stanovenému tématu a zaměření. Nicméně 

některé podkapitoly či informace v nich obsažené by měly své opodstatněné místo v jiných kapitolách 

této práce. Viz připomínky. 

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím citací (celkem 45 zdrojů, z toho 13 zahraniční). Pozitivně 

hodnotím obsahovou náplň kapitol zaměřenou přímo na problematiku, které se diplomová práce týká. 

Citace bývají často vhodně komentované. V práci jsou však místy uvedeni autoři, u kterých chybí 

odkaz na zdroj literatury. 

 

 
 



Adekvátnost použitých metod 

Pro výzkum byla požita jak kvalitativní metoda pozorování a interview, tak kvantitativní metoda 

dotazování. Forma přímého pozorování probíhala v celém průběhu dobrovolnického programu, kde 

autorka vystupovala jako koordinátor skupiny dobrovolníků. Nestrukturované interview se uskutečnilo 

s hlavním koordinátorem a kvantitativní výzkumná metoda byla realizována prostřednictvím 

elektronických dotazníků. V kapitole 4. Metodika práce je pečlivě zpracována operacionalizace 

dotazníku (dotazník je ve svém úplném znění součástí příloh). Nedostatek kapitoly 4. je shledáván 

v absenci některých důležitých informací či vysvětlení např. statistických metod, uvedených až 

v následující analytické části. Více v připomínkách. Ve volbě metodik a v jejich aplikaci je diplomová 

práce průměrná. 

 
Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomantky 
Výzkum spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem na Jizerské 50 je svým 

zpracováním, analýzou získaných dat a zhodnocením celého působení dobrovolníků na akci, 

přínosným podkladem pro vedení těchto dobrovolnických aktivit. Grafy a tabulky jsou vhodně 

komentovány. Nicméně, jak i malý rozsah práce (67 stran) napovídá, teoretická a analytická část práce 

by mohla být rozpracována konkrétněji k danému tématu a více do hloubky. 

V kapitole 7 Diskuze je zhodnocen postup realizace sběru dat, která přinesla důležité informace ke 

splnění cíle práce. Zároveň se zde diplomantka věnuje hypotézám, jejichž pravdivost či nepravdivost 

je použitými metodami ověřena, avšak toto vyhodnocení by si zasloužilo rozsáhlejší komentář, proč 

tomu tak je. Autorka v diplomové práci, po zhodnocení názorů dobrovolníků na dobrovolnický 

program, vyvozuje realizovatelné opatření pro případné zlepšení dosavadního stavu, které povede 

k vyšší spokojenosti současných i budoucích dobrovolníků. 

 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
Autorka se dopouští chyb v citacích některých použitých zdrojů, u přímých citací není uvedeno číslo 

stránky, kde se použitá definice nachází – např. s. 11. Více v připomínkách.  

 

Pravopis a stylistika 
V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy. Autorka použila různé časy ve formulování hypotéz, 

s. 24. Sjednotit. Navíc v kapitole 7 Diskuze jsou hypotézy chybně uvedeny jako výzkumné otázky. 

Více v připomínkách.  

 

Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 

diplomové práce. 

 

Připomínky: 

Kapitola Úvod není číslovaná. 

s. 10: Autorka se nejvíce přiklání k definici, kterou uvádí Tošner. – chybí odkaz na zdroj 

s. 12: Tito autoři jako jsou Costa, Doherty a Carron a Finkelstein se shodují, … – chybí odkazy na 

zdroje 

s. 19: Tošner a Sozanská uvádějí ve své publikaci metodiku… – chybí odkaz na zdroj 

s. 21: … mělo by být sdělenou s upřímností …  

s. 24:  

H1: Až 50 % dobrovolníků nebylo spokojeno s dopravním zajištěním na akci a zpět.  

H2: 45 % dobrovolníku není spokojeno s občerstvením na akci. – jediná v přítomném čase  

H3: Více než 75 % dobrovolníků bylo spokojeno s pracovní atmosférou na akci. 

s. 64: 

H1: Až 50 % dobrovolníků nebylo spokojeno s dopravním zajištěním na akci a zpět.  

H2: 50 % dobrovolníku není spokojeno s občerstvením na akci.  

H3: Více než 30 % dobrovolníků nebylo spokojeno s pracovní atmosférou na akci. 

Hypotézy se neshodují.  

s. 29: … ve kterím si mohli … – překlep 

s. 32: Operacionalizace dotazníku – znázornění - latentní proměnné, které viditelně neměříme, se 

ztvárňují do kulatých „bublin“, manifestní proměnné, na které se přímo ptáme, a jsou pro respondenta 

viditelné, jsou vyjádřeny v hranatých.  

s. 33: … kolem 6hodiny ranní až po 20:00 večerní… – sjednotit formulaci časů, překlep 

s. 34: Výsledky výzkumu by měly být zobecněny a měli by sloužit … – pravopisná chyba 

s. 38: Obrázek 2: Graf – Věk respondentů, kteří odpověděli na dotazní … – dotazník, překlep 

s. 38: Otázka č. 4: Jak jste byl spokojen/a s dobrovolnickým programem Jizerská 50? –  byl/a (u 

většiny otázek) 



s. 38: … škále 1 a ž 10 od zcela … – až, překlep 

s. 40: … a pouhé 2 % zvolila odpověď … – pouhá (opakuje se) 

s. 43: Obrázek 6: Graf – Informační servis před akcí Informační servis před akcí 

s. 50: … se zveřejněným a poděkováním za jejich práci. – se zveřejněním  

s. 54: Otázka č. 20: Co Vás láká …? … autorka v některých otázkách vyká, v některých tyká (např. s. 

57: Otázka č. 24), nutné sjednotit 

s. 59: … problémem, kde dobrovolnici vyjádřili …  

s. 62:  O tomto nadstandardu si může mnoha dobrovolníků v jiných programech pouze zdát. – překlep 

s. 64: … vyvarovat chyb při plánováním dalšího … 

Některé informace zveřejněné v kapitole 5 (konkrétně 5. 3. Kvantitativní výzkum, s. 37, směrodatná 

odchylka, špičatost (vysvětlení), s. 55) by se měly objevit v kapitole 4. Metodika práce. Zároveň 

informace na s. 65 by se měly spíše objevit v kapitole 2 Teoretická východiska práce.  

Autorka v některých případech chybně užívá citace ISO 690, zároveň je nutné citace sjednotit: např. 

cit. 31. NOVOTNÝ, J. - Vyd. 2., 33. PAUKNEROVÁ, D. – 2. vyd. (opakuje se).  

Seznam příloh postrádá konkrétní výčet těchto příloh.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) V literatuře se někdy setkáváme s termínem dobrovolnická organizace a dobrovolná organizace. Je 

mezi těmito termíny rozdíl? Pokud ano, objasněte, prosím.  

2) Z jakého důvodu jste dobrovolnicí Vy? Je tato zkušenost s dobrovolnictvím Vaše jediná? Plánujete 

se věnovat dobrovolnictví v budoucnosti?  

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře v závislosti na obhajobě  

 

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

 

V Praze dne 7. 1. 2019        

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

                                                           Mgr. Markéta Pecinová 

 


