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Téma práce: Dobrovolnictví v para atletice

Obsah práce: V diplomové práci autorka zkoumá fenomén dobrovolnictví formou
kvalitativního výzkumu. Pro zvýšení validity výzkumu byla využita triangulace metod, tedy
kombinace více metod v jedné studii o stejném tématu. V teoretické části jsou rozpracována
témata Sport osob s tělesným postižením, dobrovolnictví a motivace. V praktické části
proběhlo dotazování u tří skupin respondentů: dobrovolníků na sportovních akcích,
organizátorech těchto akcí a samotných para sportovců.

Kritéria hodnocení práce a stupeň jejich splnění:

Volba tématu a jeho
originalita

Autorka při volbě svého tématu vycházela ze své dlouholeté praxe
v roli dobrovolníka, asistenta i organizátora akcí. Své rozsáhlé
osobní zkušenosti se rozhodla uplatnit v komplexním zkoumání
fenoménu dobrovolnictví. Zabývala se otázkami získávání
dobrovolníků, motivace k dobrovolnictví, spokojenosti na akcích i
následnému hodnocení. Téma považuji za dostatečně odborné i
originální.

Teoretické znalosti
Zpracování teoretické části je na úrovni, která odpovídá diplomové
práci. Pokrytí témat odpovídá zaměření práce. Zdroje byly řádně
citovány. Teoretická část práce se nachází na 20 stranách.

Adekvátnost použitých
metod

Metody sběru dat byly dotazníky vlastní konstrukce a rozhovory.
Při konstrukci dotazovaných metod byla využita inspirace dříve
realizovanými rozsáhlejšími výzkumy z oblasti sportovního
dobrovolnictví. Volba metod byla dlouhodobě připravována a řádně
konzultována. Konzultantkou práce na UK FTVS byla Mgr.
Markéta Pecinová, Ph.D.

Stupeň splnění cíle práce Cíle práce byly adekvátně stanoveny i naplněny.

Logická stavba práce Práce má logické členění, je přehledná a dobře strukturovaná.

Zpracování a interpretace dat

Praktická část se nachází na 51 stranách + 6 stran diskuze. V
metodologické části jsou všechny náležité kapitoly s odpovídajícím
obsahem. Výsledky jsou zpracovány přehledně a adekvátně
interpretovány. V Diskuzi jsou vlastní výsledky výzkumu řádně
porovnány s dalšími výzkumy.



Využitelnost výsledků práce
v praxi

Dobrovolnictví je fenomén, bez kterého se para sport neobejde.
Osobám, které se v dobrovolnictví zapojí přináší pocit uspokojení,
užitečnosti, zkušeností pro praxi. Rozvoji zájmu o dobrovolnictví
se věnuje i řada organizací (Skaut, DofE). Je žádoucí se touto
oblastí více zajímat a věřím, že výsledky DP budou do budoucna
dále využitelné.
Práce byla prezentována na studentské vědecké konferenci Scientia
Movens.

Stylistická úroveň Práce má odpovídající jazykovou úroveň.

Míra podobnosti

Proběhla kontrola v SIS a práce má velmi nízkou míru podobnosti
(< 5% ). Dle Turnitinu je podobnost 10 % s jinými závěrečnými
pracemi, což odpovídá podobnosti v povinných částech, citacích a
obecné, řádně citované teorii.

Samostatnost studenta při
zpracování tématu a
spolupráce s vedoucím

Studentka Běla Tréšková při zpracování práce postupovala
samostatně a postup pravidelně konzultovala. Průběh práce byl
ovlivněn zastavením sportovních akcí a omezením setkávání, ale
operativně se podařilo výzkum modifikovat a dokončit.

Otázky k diskuzi při obhajobě:
1) Který z faktorů, kterým se v práci věnujete, se domníváte, že by bylo možné ovlivnit, aby
se zvýšilo zapojení dobrovolníků v para atletice.
2) Jakou věkovou kategorii lze považovat za nejperspektivnější z hlediska oslovení k
dobrovolnictví? Domníváte se, že se motivace nějak proměňuje s věkem?
 
Hodnocení:
Studentka Bc. Běla Tréšková zpracovala svoji diplomovou práci na velmi dobré úrovni.
Domnívám se, že práce splňuje jak obsahové, tak formální požadavky na zpracování
diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 8. 6. 2021
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