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1. Obsah a struktura práce 
                Práce popisuje různé koncepty, vztahující se k firemnímu dobrovolnictví, seznamuje 

čtenáře s aspekty, kategoriemi a motivací k němu, mapuje jeho přínosy. V rámci empirického 

šetření potom autorka kvantitativní formou ověřuje různé výroky o firemním dobrovolnictví 

v rámci ČR. Téma práce koresponduje se zaměřením katedry, je publikačně relativně málo 

zpracovávané a je jistě přínosné, že se stalo předmětem diplomové práce. Práce samotná vcelku 

logicky strukturována, občas by jí slušela větší stručnost a zaměřenost. Čtenář si ale může udělat 

velmi dobrou představu o stavu firemního dobrovolnictví v  současné firemní praxi, i jeho 

hlavních obecnějších koncepcích, což hodnotím jako největší přínos práce.  

 

2. Odborná úroveň 
               Autorka ve výkladu projevila značnou znalost teoretických základů firemního 

dobrovolnictví, které analyzuje z různých stran. V toto smyslu se první část práce jeví jako 

sborník různých informací o tématu, kdy jsou jednotlivé kapitoly logicky propojeny spíše 

minimálně. Empirické šetření obsahuje podobnou bohatou mnohost v konstrukci vzorku 

respondentů, jeho složité procentuální deskripci, konstrukci šesti různých hypotéz a jejich 

statistického ověřování. Kladem práce je nepochybně možnost autorky ověřit si užití různých 

statistických metod, seznámit se s nimi a demonstrovat jejich znalost v rámci výzkumu, osobně 

mám jisté pochybnosti, že takto konstruovaný výzkum přinese o tématu zcela validní 

informace. Autorka výhody a limity přístupu ostatně vcelku přesně komentuje v diskusi, a 

ověřování jejich zjištění potom může být dobrým východiskem pro další výzkumy.  

 

3. Práce s literaturou 
                Literatura zahrnuje 49 položek v češtině a angličtině, od odborných článků po zdroje 

populární. Objevil jsem několik výzkumných studií, ocenil bych ale literaturu zaměřenou přímo 

na metodologii (na s. 41 je jen stručně zmiňována publikace Linderová, Scholz a Munduch, 

2016, ta ale není uvedena v Soupisu bibliografických citací). Literatura je jinak citována 

správně podle příslušné akademické normy.  

 

4. Grafické zpracování 
                Psaná část práce je srozumitelná a v pořádku. Text je doprovázen velkým množstvím 

různých tabulek, schémat a grafů, kterým by více slušela sjednocená forma a celkově menší 

množství. Trochu zvláštně také působí popisy obrázků a tabulek, uvedené v textu a komentující, 

s čím konkrétní obrázek či tabulka čtenáři pomůže (s. 25, 28, 32…).     

 

5. Jazyková úroveň 
                Práce je psána vcelku srozumitelným jazykem, občas se vyskytují anglicismy. To je 

jistě dáno převažujícím charakterem odborné literatury, která je v češtině vzácná. Občas autorka 

sklouzne do drobných jazykových nešvarů a frází (s. 8 „…nedílnou součástí…“) velmi často se 

vyskytuje obrat ve smyslu, že je něčeho mnoho, jsou různé pohledy, neexistuje jeden – existují 

různá a různorodá hlediska… Tento stav vnímám v sociálních vědách jako častý a autorka by 

se mohla soustředit spíše na výrazovou čistotu a stručnost vyjádření, vyloučit nadbytečná 



opakování (např. s. 26 dole: „Veřejnost vnímá ... Veřejnost vnímá…“). Obecně by textu 

pomohla radikální obsahová revize a zaměření na konkrétní vyjádření, stejně jako věcná 

korektura (s. 26, ř. 13 „nehmotné vakuum“ je nejspíš výplodem textového editoru, ale 

diplomová práce si ho nezaslouží).    

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jaké bylo nejzajímavější zjištění v rámci empirické části Vaší práce? 

Překvapilo Vás něco?   

 Jaké jsou limity dotazníků – věříte, že Vaši respondenti odpovídali ve shodě 

s tím, co by např. vypověděl zaměstnanec v rámci neformálního rozhovoru?  

 Jakým způsobem mohl ovlivnit výsledky Vašeho empirického šetření výběr 

Vašeho vzorku (např. zaměřené skupiny na sociálních sítích atp.)? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 
                Práce zpracovává velmi zajímavé téma, na které u nás nebylo publikováno mnoho 

materiálu. Obsahuje množství zajímavých informací a je znát, že na ni autorka vynaložila velké 

úsilí, prokázala znalost literatury i schopnost užít statistických nástrojů. Její slabší stránkou je 

určitá košatost a nesourodost, která se projevuje jednak na úrovni použitého jazyka a grafiky, 

jednak na úrovni skladby teoretických kapitol i v konstrukci empirického šetření. Přesto si 

myslím, že dává zajímavý výchozí bod k dalším výzkumům v této oblasti.  Práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím stupněm „velmi dobře“ 
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