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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Práce je plně relevantní ve vztahu ke studovaném oboru. 
 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 

2 - 3 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka vychází z relevantní literatury, v některých částech ale sklouzává ke kompilaci anebo k jakémusi 
dokazování určitých tezí vedoucích ke zdůvodnění výzkumu. Hlubší analýza a kritický odstup by v teoretické části 
zostřil argumentaci a vytvořil lepší východisko pro zpracování výzkumu a to především v definování normy a 

normality.  
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

2 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou formulovány jasně a srozumitelně. Studentka však kombinuje otevřené a uzavřené 
otázky, které vedou dle mého soudu spíše ke zjednodušování sledovaného tématu.  
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 

1  

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumný rámec je zvolen vhodně, studentka dobře představuje metody, s daty pracuje přehledně.  
 

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

2 - 3 

Stručné slovní hodnocení: 
V závěrech se dle mého soudu objevuje nedostatečně ukotvení pojetí toho, co mladí dobrovolníci vnímají jako 
normální, které se táhne celou prací jako červená nit. Naopak je potřeba vyzdvihnout, že autorka v závěrech 
přichází i s doporučeními, kde kombinuje teoretické poznatky s výsledky výzkumu, a jsou využitelné pro 
organizace pracující s mladými dobrovolníky.  
 

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 

 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 

2  
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práci? 
Stručné slovní hodnocení: 
V práci se občasně vyskytují překlepy a drobné stylistické nedostatky. Nejsou ale na úkor srozumitelnosti a 
čtivosti textu.  
 

 
Celková známka před obhajobou: 2 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba práci 
nedoporučit k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

 

Jak by autorka mohla nadefinovat normu a normalitu u mladých dobrovolníků? 

Existují nějaké jiné alternativní pohledy na tuto oblast? Jak se dívá na svoji definici 

nyní na konci výzkumu?  

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

(Není povinné.) 

 

Autorka předkládá diplomovou práci, která je v dnešní době vysoce relevantní a 

vzhledem ke studovanému oboru velmi přínosná. Celkově přináší zajímavá zjištění, 

vnímám ale i některé slabé stránky, které bych ráda nabídla k diskuzi.  

Některé kapitoly a podkapitoly působí spíše dojmem poznámek k tématu – např. 1.2.2. 

V první kapitole autorka vychází z několika tuzemských zdrojů, přestože se v úvodu 

práce odvolává na skutečnost, že na dané téma je u nás zdrojů poskrovnu a odvolává se 

na zahraniční výzkumy. Právě v první kapitole by bylo zajímavé podívat se na srovnání 

tuzemské a zahraniční literatury a přístupů k dobrovolnictví v této věkové skupině. 

V kapitole 2. 2. autorka představuje několik výzkumů na téma prosociálního chování u 

mladých dobrovolníků. Přestože jsou zdroje relevantní, domnívám se, že by bylo vhodné 

téma uchopit z více úhlů pohledu. Některé z uvedených studií se zabývají morálním 

zráním mladých lidí a vývojem jejich hodnotových orientací, další pak vlivem vrstevníků. 

Socializace je mnohovrstevný fenomén a bylo by užitečné podívat se na něj z různých 

perspektiv, které by byly nějak strukturované a ne nahodilé.  
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Ve třetí kapitole autorka představuje různé výzkumy týkající se motivace dobrovolníků. 

Z hlediska kvality zdrojů je to dle mého soudu přesvědčivé, text ale opět působí dojmem, 

jako by autorka chtěla čtenáře spíše přesvědčit o nějaké pravdě. Otázkou je, co z teorií 

vyplývá a jaký důvod k dalšímu výzkumu zakládají? Tvrzení ze strany 29 považuji za 

diskutabilní. Cituji: „Lze tedy říci, že normální je to, co se ve společnosti hodnotí kladně a co je 

očekáváno. Sociální normy se vyvíjejí v čase, mohou v jeho průběhu měnit obsah i význam 

(Hrčka, 2001, p. 33).“ Znamená to tedy, že když je v nějakém prostředí normální a cení se 

pomlouvání nebo rasistické poznámky, tak se pomluva nebo rasismus stávají normou? Myslím, 

že takto silný hodnotový soud by bylo potřeba zdůvodnit a zasadit do kontextu. Vzhledem 

k tomu, že i výzkumné otázky se do značné míry dotýkají otázky „normality“, bylo by potřeba 

toto téma uchopit poctivěji a představit ho v celém kontextu.  

V empirické části autorka velmi hezky představuje vzorek respondentů i jednotlivé kroky ve 

výzkumu. Empirická část patří rozhodně k silným stránkám textu. I zde ale narážím na problém s 

vágně vymezenou normalitou. Díky tomu, že v teoretické části není důkladněji ukotvena, dochází 

z mého hlediska i ke zjednodušení při dotazování v rámci fokusní skupiny a rozhovorů a 

následnému zjednodušení ve výsledcích. Dobrovolnictví takto působí jako výsledek heteronomní 

motivace (dělám to proto, že si ostatní myslí, že to je dobré) a je zde zcela opomíjen autonomní 

rozměr rozhodnutí vedoucímu k dobrovolnictví. To považuji za slabinu celé práce.  

V závěrech na straně 72 autorka tvrdí, že: „Tato skutečnost je ale důkazem předchozího tvrzení – 

i respondenti v tomto výzkumu hodnotili, zda je něco normální, právě podle toho, jestli to dělají 

nebo nedělají blízcí lidé v jejich okolí.“ Právě zde se domnívám, že spočívá slabina práce. Autorka 

se totiž na jiné varianty nedoptává. Nechává tak vágní kategorii, jako je normalita, otevřenou a 

neptá se na její možné facety. To dle mého názoru snižuje věrohodnost závěrů. A to i díky tomu, 

že implicitně autorka sama o normalitě přemýšlí jako o fenoménu, který vychází z 

rozhodnutí jednotlivců a zároveň podléhá vlivům okolí. Právě toto napětí by bylo zajímavé 

rozvést a lépe by směřovalo k důslednějšímu uchopení výzkumu.  

Na základě výše zmíněných důvodů navrhuji hodnocení 2. 

V Praze dne  

1.9. 2020 

Podpis oponenta práce.  

 

 


