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1. Obsah a struktura práce 

               Diplomová práce zpracovává oblast adaptace dobrovolníků humanitárních organiza-

cí v zahraničních misích. Její obsah tvoří vedle úvodu, bibliografie a seznamu grafických do-

plňků, šest hlavních kapitol. V nich se studentka postupně věnuje souboru jevů, které souvise-

jí s humanitární pomocí, s dobrovolnictvím v mezinárodním kontextu a s adaptací dobrovol-

níků, zvláště specifickým aspektům adaptace na práci v zahraničí a aktivity v multikulturním 

týmu. Popisuje průběh empirického šetření, jeho cíle, použitou metodiku, hodnotí a diskutuje 

výsledky. 

 Základní idea práce odpovídá odborné orientaci katedry. Obsah textu tvoří rámcově 

relevantní témata adekvátně racionálně strukturovaná. Poměrně rozsáhlé přílohy, seznamující 

s průběhem vedených rozhovorů v rámci provedeného šetření, jsou zdůvodněné a představují 

vhodný doplněk práce. Mírně nadprůměrný rozsah textu mohl být v teoretické části (v kap. 1–

2, celkem 20 stran) drobně redukován. Jde o pasáže popisující témata, která s řešením dané 

problematiky sice souvisejí, ale spíše v širších souvislostech (např. humanitární a rozvojová 

pomoc, právní úprava dobrovolnictví). Na druhé straně studentka velmi dobře charakterizuje 

klíčovou proměnnou – téma adaptace – jak obecně, tak i v aplikaci na obsah empirického šet-

ření. 

  

2. Odborná úroveň 

              Řešené téma patří k neotřelým a málo prozkoumaným. Porozumění tématu usnadňuje 

zvolený kombinovaný design s převahou kvalitativních postupů. Adekvátně stanovené cíle 

empirického šetření jsou vhodnými metodami převážně dosaženy. Dvoufázově provedené 

šetření je realizované se dvěma soubory respondentů:  

a) s koordinátory sedmi významných dobrovolnických organizací v České republice (použit 

kvalitativní design);  

b) s dobrovolníky, kteří v posledních dvou letech vyjeli na zahraniční mise (použit kvantita-

tivní design).  

 Přínos šetření spočívá v získání řady zajímavých výsledků obohacujících problematiku 

dobrovolnictví. Výsledků by ale mohlo být více, kdyby vyhodnocení dat ze 2. fáze šetření 

nestálo na pouhé deskripci, bez snahy o postižení hlubších vztahů a souvislostí (příkladně 

stanovením nezávisle a závisle proměnných s následnými statistickými výpočty, které by u 

použitých kvantitativních postupů neměly chybět).  

 Drobné výtky mám také k obsahově-formálním aspektům textu. Kapitola 4.2 nadpi-

sem slibuje popis metodiky šetření a výběru respondentů zdlouhavě a nepřehledně. Kompli-

kovanost způsobují četné odkazy na literaturu z metodologie a také dosti rozsáhlé pasáže, 

které postihují aktivity sledovaných dobrovolnických organizací.  

V rámci popisu výsledků, případně v jejich diskusi se dostatečně výrazně nezdůrazňují 

odpovědi na pět stanovených výzkumných otázek. Totéž platí pro stanovené cíle práce, stu-

dentka neuvádí, zda byly dosaženy či ne.  



V oddíle Diskuse se čtenář nedočká hlubšího zamyšlení nad dosaženými výsledky. 

Chybí jejich uvedení do širšího kontextu, případně komparace s jinými studiemi ve sledované 

oblasti. 

Oddíl Závěr obsahuje zbytečné a neúčelné pasáže, měl by jen stručně rekapitulovat 

hlavní dosažené výsledky, jejich průkaznost a přínos. 

  

3. Práce s literaturou 

                Pokud jde o etiku vědecké práce pak citáty, parafráze a formy odkazování jsou 

v souladu se stanovenými zásadami, studentka správně používá platnou citační normu. Volbu 

rozsahu a druhů citovaných zdrojů provádí adekvátně. 

 

4. Grafické zpracování  

Z hlediska grafického zpracování je práce přehledná, vypracovaná zodpovědně a ne-

vykazuje žádná závažnější pochybení. Úprava stránek a nadpisů je standardní, grafy a tabulky 

jsou správně rozvržené a zvyšují srozumitelnost textu. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazykovou stránku diplomové práce zvládá studentka na velmi dobré úrovni. Používá 

kultivovanou stylistiku, srozumitelně a zřetelně sděluje své myšlenky, adekvátně pracuje s 

odbornými pojmy. Text vykazuje kvalitní korekturu bez jazykových nedostatků. 

           

6. Podněty k rozpravě 

           -  Co studentka považuje za hlavní dosažené výsledky? 

 - Jak souvisí motivace k dobrovolné práci s přiměřenou adaptabilitou v zahraniční 

misi?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

               Je zřejmé, že studentka se v dané problematice dobře orientuje. Ocenění si zaslouží 

především výběr původního zajímavého tématu i snaha o jeho komplexní zpracování v rámci 

empirického šetření. Přes některé problematické aspekty obsahového a metodického rázu má 

diplomová práce odpovídající úroveň.  

Doporučuji její přijetí k ústní obhajobě se známkou velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 18. ledna 2020        doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

  

 


