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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Hodnocení práce: 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na hodnocení spokojenosti dobrovolníků při 
realizaci sportovních akcí. Spokojenost je hodnocena prostřednictvím elektronického 
dotazníku.  

Teoretická část je poměrně stručná (6 stran), nicméně se jedná o kvalitně zpracovanou rešerši 
odborné literatury. Malý rozsah teoretické části je možná ovlivněn skutečností, že teorií se 
autor zabývá také v dalších kapitolách, kde to již není zvykem. Neobvyklé je to zejména ve 
výsledkové části práce, kde by se měly prezentovat pouze výsledky dosažené autorem studie. 
Rešerše dosavadních výzkumů (či spíše výzkumu) týkající se dobrovolnictví na sportovních 
akcích má být tedy obsahem teoretické části, nikoliv analytické. Stejně tak kapitola 5.2 má být 
obsahem teoretické části, neboť prezentuje výsledky dosažené jiným autorem. 

V metodické části jsou střídána teoretická východiska s praktickým postupem, který autora 
dovedl k cíli. Kapitola je zpracována na velmi dobré úrovni, přesto některé informace z ní 
zřejmé nejsou. Například v kapitole 4.5 Určení velikosti vzorku autor uvádí, že „bylo 
rozhodnuto, že nebude aplikovat dotazování všech členů základního souboru“. Kolika 
dobrovolníkům byl tedy nakonec dotazník zaslán, proč tento počet, jakým způsobem probíhal 
výběr těchto dobrovolníků apod., však neuvádí.  



Pozitivně hodnotím provedenou operacionalizaci dotazníku. Je zřejmé, že se autor konstrukcí 
dotazníku pečlivě zabýval. Přesto i zde došlo k nedorozumění či neznalosti. Na straně 28 
diplomant uvádí: „Snahou bylo pokládat otázky tak, aby odpověď podala přesně ty informace, 
které bylo nutno získat. K tomu byla použita vhodná stylizace otázek a volba slov tak, aby 
respondenti všem otázkám explicitně rozuměli.“ Skutečnost, že respondenti otázkám rozumí, 
není bohužel indikátorem toho, že odpověď poskytne informace, které potřebuje výzkumník 
získat.  

Kapitola 5.3 přináší prezentaci výsledků dotazování. Diplomant výsledky doprovází 
komentářem, kde se zamýšlí nad latentními faktory, které mohly výsledky ovlivnit. To je jistě 
žádoucí postup, přesto v některých případech by nemělo jít jen o spekulace autora výzkumu. 
Za příklad může sloužit úvaha ze strany 36, kde autor uvádí, že „práce dobrovolníkům u 
projektů RunCzech zřejmě vyhovuje díky dobré organizaci a možnosti si z takové akce mnohé 
odnést ať už materiálně, tak i duševně.“ S ohledem na zaměření práce by měly být příčiny 
(ne)spokojenosti zkoumány samostatně. 

Závěrečná doporučení se orientují nejen na to, jak zvýšit spokojenost dobrovolníků, ale také 
na to, jak dobrovolníky efektivně oslovit a získat ke spolupráci. Autorovy postřehy vycházejí 
nejen z výsledků dotazníků, ale pravděpodobně také z vlastní zkušenosti. Návrhy jsou logické a 
v praxi realizovatelné. Z mého pohledu škoda, že se k těmto doporučením zpětně nevyjádřili 
také oba dotazování (Igro Murko a Vojtěch Brothánek).  

 

Připomínky k práci: 

1) Proces marketingového výzkumu není nutné čerpat z těžko dohledatelných přednášek 
vyučujících, neboť na toto téma existuje dostatek kvalitní a dostupné literatury. 

2) Není zřejmé, kde autor čerpal z titulu Ekonomika a financování neziskových organizací od 
autorů Boukala a Vávrové (2007), který uvádí v závěrečném seznamu literatury. 

3) Opačným problémem je situace, kde autor v textu odkazuje na literaturu, kterou však 
neuvádí v závěrečném seznamu literatury. Příkladem může být titul Marketing v současné 
světové praxi od Horákové (1992), na který diplomant odkazuje na straně 21.  

4) Chápu, že základní soubor dobrovolníků při badmintonových soutěžích nebyl velký a 
nebylo tedy možné oslovit vyšší počet respondentů. S vědomím tohoto omezení však 
autor neměl využívat k prezentaci výsledků relativní četnost, která je doporučována až od 
počtu 40 respondentů. 

 
Otázky k obhajobě: 
 
1) Na straně 20 v tabulce 1 prezentujete časový harmonogram vašeho výzkumu. 

Předposlední fází je „tvorba teoretických východisek“. Můžete komisi vysvětlit, jaká 
konkrétní činnost se pod tímto heslem skrývá? 

2) Dokážete obhájit své tvrzení ze strany 29, kde uvádíte, že „pilotáž měla za cíl ověřit validitu 
a reliabilitu dotazníku“? 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
 
V Praze dne 27. 8. 2019        
                                                                      …..….................................................... 
             PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


