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Jméno diplomanta /diplomantky: Bc. Markéta Svobodová  

Název práce: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce – Olympijské parky 2016–2018 

Cíl práce: na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským 
výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami.  

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Výborně 

Logická stavba práce 

 
Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 
Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 
Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 
Velmi dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce poskytuje velmi zajímavý materiál 

v oblasti dobrovolnictví a zejména řízení a práce s dobrovolníky. Stanovený cíl práce splňuje 

nadstandardně, pokrývá svým způsobem dvě významné sportovní akce, kterých se sama 

diplomantka účastnila jako dobrovolnice. Z toho je patrné, že o této oblasti má široké 

povědomí a taktéž se to projevuje v samotné práci. Zpracované návrhy jsou adekvátní, 

vyplývají z provedeného výzkumu a tím poskytují kvalitní východiska pro ČOV při budoucí 

spolupráci s dobrovolníky. I přes drobné nedostatky ve stylistice a zpracování textu (viz níže 

dílčí hodnocení a připomínky) považuji celkově práci za nadprůměrnou a doporučuji jí 

k obhajobě. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka pracovala samostatně, svědomitě, 

pravidelně konzultovala s vedoucím práce. Veškeré požadavky vedoucího vždy pečlivě a 

odpovídajícím způsobem zapracovala do práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, plně odpovídá zvolenému tématu i 

designu výzkumu. Práce je rozsáhlá, obsahuje taktéž mnoho vhodných příloh. Práce obsahuje 

všechny povinné a nezbytné kapitoly, jejich zpracování je taktéž odpovídající. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 48 zdrojů, z toho 8 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky stanovené pro diplomovou práci. Teoretická východiska obsahují zajímavou rešerši 

o dobrovolnictví, práci s dobrovolníky a taktéž o událostech, na kterých byl proveden celý 

výzkum. Diplomantka vhodně cituje, organicky zařazuje citace a správně odkazuje na zdroje. 

Vhodně taktéž doplňuje vlastní komentáře a kritické hodnocení.  

e) Adekvátnost použitých metod – diplomantka používá pro výzkum jak kvantitativní, tak 

kvalitativní metody. Velmi vhodně kombinuje dotazníkové šetření s rozhovorem a zejména 

provedeným pozorováním. Vše je adekvátně zaznamenáno, aplikováno a popsáno. Pozitivně 

hodnotím podrobný popis použitých metod v kapitole 4. Taktéž pozitivně hodnotím aplikaci 



statistických metod pro ověření statistických hypotéz, což je u diplomových prací velmi 

ojedinělé. 

f) Hloubka tematické analýzy – v každé své části je diplomová práce pečlivě a velmi podrobně 

zpracovaná. Taktéž samotné téma dobrovolnictví a provedený výzkum považuji na 

nadstandardně podrobně zpracované. Diplomantka velmi detailně popisuje jednotlivé výsledky 

výzkumu, vypozorovaná zjištění, vše vhodně kombinuje a interpretuje. Navržená opatření jsou 

realizovatelná, opodstatněná, některá i ověřená při realizaci. Velmi zajímavé čtení pak 

poskytuje záznam provedeného pozorování, vhodně dokresluje skutečný obraz o probíhající 

práci a organizaci. V kapitole „Diskuze“ se pak adekvátně vrací k vypracované teorii a 

předchozím provedeným výzkumů jiných autorů. 

g) Úprava práce – práce obsahuje drobné formální nedostatky, jako jsou například nesprávná 

interpunkce, neodpovídající, popř. chybné hodnoty na grafu vůči textu (str. 80, 93 – viz níže 

připomínky). Jinak je prcá v pořádku a odpovídá požadavkům pro diplomovou práci. 

h) Pravopis a stylistika – zpracovaný text v práci obsahuje občasné drobné nedostatky ve formě 

nesprávně používaných výrazů, pravopisných chyb, překlepů, apod. viz níže připomínky. 

Celkově je pak text občas formulován pomocí poněkud diskutabilních výrazů (např. 

ovlivnitelný vzorek, sčítá namísto čítá, apod.). Tyto drobné nedostatky však považuji za méně 

významné a v kontextu celé práce i jejího rozsahu za nepodstatné. Práce v tomto ohledu jinak 

splňuje nároky na diplomovou práci. 

Připomínky: 

Abstrakt v AJ – odlišné řádkování v části „Objectives“ 

Str. 19 – překlep – „…Sazanská, 2006).“ 

Str. 21 – za zkratkou „cca“ se nedělá tečka. 

Str. 34 – „…kromě Lipna se konal v dalších čtyřech městech, a sice v Pardubicích, Plzni a Ostravě.“ To 

jsou však pouze „další“ 3 města, nikoli 4. 

Str. 38 – překlep – „Hlavním centrum se nacházelo …“ 

Str. 40 – chybějící předložka – „Festival byl otevřený každý den devíti hodin ráno do sedmi …“; 

překlep – „kohejbal“ 

Str. 41 – nesprávné skloňování – „Součástí Olympijského festivalu Ostrava 2018 byly čtyři lyžařská 

střediska …“ 

Str. 47 – interpunkce navíc – „…šetření v otevřené otázce č. 11., která …“ 

Str. 49 – předložka navíc – „…a v zvlášť uvedených v příloze č. 1 …“; chybějící ukončující závorka – 

„…(viz. příloha č. 2.“ 

Celkově v celé práci – u slova „viz“ se nepíše tečka, jedná se o rozkazovací způsob od slovesa „vidět“, 

nikoli o zkratku. 

Str. 56 – nelogické – „Další metodou výzkumu bylo zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí 

pomocí osobního dotazování.“ 

V práci je pro stejný význam nesprávně využíváno slovo v různých variantách – „zhlédnout“ a 

„shlédnout“. 

Str. 62 – předložka navíc – „…reagoval na pan Mirovský slovy, …“ 

Str. 67, 106, 109 – nesprávný výraz – „…s částečně ovlivnitelným výběrem.“ 

Str. 70 – překlep – „…podle intenzity souhlasu k daném tvrzení …“ 

Graf č. 7, str. 80 – číselné hodnoty neodpovídají zobrazeným výsledkům a výsledkům v tabulce. 

Hodnoty jsou zde přehozeny. 

Str. 92 – pravopisná chyba – „Dobrovolníci nebyli uspokojivě seznámeny …“ 

Str. 93 – „Z grafu lze vyčíst, že neinformovanost se opět stala druhou nejvíce kritizovanou oblastí, a to 

ve výši 18 % (22).“ To však neodpovídá hodnotám uvedeným v grafu č. 11 na str. 92. 

Str. 103 – diplomantka zde navrhuje zavést novou pracovní pozici pro kontrolu kvality stravy, nicméně 

dle analýzy již tato pozice byla vytvořena a aplikována při OFPCH 2018. Podobně pak i ohledně výběru 

jídla ze dvou variant. 

Str. 105 – 106 – diplomantka zde diskutuje výzkumnou otázku, nicméně nikde zde na ní není 

odpověď. 



Str. 107 – chybějící odkazy na zdroje – „…v dobrovolnictví Bártová říká, že většina …“, „Chaloupka 

uvádí mezi nejdůležitější …“ 

Str. 108 – překlep – „…nedocházelo k tak významným kritickým oblastím, …“ 

Str. 110 – překlep – „Následují otázky týkajících se dobrovolnictví …“ 

Otázky k obhajobě: 

1. Bude navrhovaná a již realizovaná pozice „kontrolora kvality stravy“ i nadále organizátory využívána 

při dalších olympijských festivalech? Jedná se již o potenciálně stálou pracovní pozici? 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 

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

 

 

V Praze dne 8.8.2019        

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

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


