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(1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Diplomová práce se zabývá tématem vlivu vrstevníků na dobrovolnictví mladých lidí. Vliv vrstevníků je 
obvykle zkoumán především ve vztahu k negativnímu chování mládeže, avšak tato práce se zabývá vlivem 
vrstevníků na dobrovolnictví jako prosociální chování. Téma je proto velmi relevantní a navíc je v českém 
prostředí nové.   

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 2 

V teoretické části studentka představuje relevantní pojmy a definice. V části 2 představuje výsledky rešerše 
zahraničních výzkumů v oblasti vlivu socializace a zejména vrstevnických skupin na dobrovolnictví (šířeji též 
prosociální chování), přičemž tato část je výborným přínosem sama o sobě. Část o sociálních normách je 
relativně krátká a neodpovídá velikosti a významu tohoto tématu v sociálních vědách. Vzhledem k tomu, že 
pojem „norma“ a normalita se vyskytuje ve výzkumných otázkách, by si tato oblast zasloužila hlubší 
rozpracování. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz                                                                                

Hlavní cíl práce je výzkumný. Studentka si klade dvě hlavní otázky: (1) Jak mladí dobrovolníci 
vnímají svoji dobrovolnickou činnost (jako něco běžného, nebo jako něco, co se od „normálu“ 
odchyluje)? (2) S jakými reakcemi od svého okolí se setkávají? Druhotný cíl je navrhnout, jak 
by NNO mohly využít zjištění z provedeného výzkumu při získávání dobrovolníků 

1 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1-2 

V empirické části výzkumu studentka metodou fokusních skupin a hloubkových polostrukturovaných 
zkoumá, jak dobrovolníci vnímají svou činnost v rámci svého sociálního prostředí, s jakými reakcemi na ni se 
setkávají u svých vrstevníků a jak se s nimi vypořádávají. Studentka popisuje zvolený metodologický postup 
velmi dobře. Výběr byl účelový z prostředí mladých dobrovolníků ve věku 15 – 25 let z environmentálně 
zaměřených organizací. Volbu environmentální oblasti studentka zdůvodňuje a reflektuje její specifika. 
Fokusní skupiny se zúčastnilo 7 dobrovolníků. Dále studentka vedla 5 hloubkových rozhovorů. Metody sběru 
dat vhodně kombinuje a dohromady tak získala hlubší vhled do zkoumané problematiky. Analýza dat 
proběhla otevřeným kódováním; celkový přehled kategorií ve schématu na s. 43 se vztahuje k výzkumným 
otázkám a je přesvědčivý. Studentka poté jednotlivé kategorie detailněji popisuje. 
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Kvalita závěrů práce 2 

Závěry (plus část 7 a 8) přináší odpovědi na výzkumné otázky a doporučení. Studentka naplnila cíle, které si 
vytkla, a její výzkum přinesl odpovědi na položené výzkumné otázky. Protože však byl koncept normy jen 
zběžně teoreticky ukotven, jsou tyto pasáže v závěrech a doporučeních málo teoreticky podložené, což je 
jejich slabinou. 

Práce se zdroji 1 

Studentka pečlivě odkazuje na zdroje v jednotném systému odkazování.  

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 1 

Práce zcela odpovídá požadavkům na odborný text. Je psána svižným způsobem, o odborných a značně 
složitých tématech pojednává s přehledem. Struktura práce je výborná. 

 
Celková známka před obhajobou: 1-2 
 
 
Otázka pro obhajobu: 

Váš výzkum se týkal vnímání dobrovolnictví a reakcí okolí v prostředí environmentálních organizací. 
Lišily by se podle vás výsledky v případě dobrovolnictví v členské tradiční organizaci, jako je například 
Sokol? Pokud ano, tak v čem a proč? 
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