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Posudek na bakalářskou práci Analýzy dobrovolnických programů a dobrovolníků v 

rámci Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. Martina Kašpaříka, studenta 

Evangelické teologické fakulty UK 

 

 
 
Posuzovaná bakalářská práce si klade za cíl analyzovat dobrovolníky a dobrovolnické 
programy, akreditované i neakreditované, jež spolupracují s občanským sdružením Hestia. 
 
Po formální stránce je v této práci zachována obvyklá struktura a práce je rozdělena do dvou 
částí - teoretické a analytické. V teoretické části se autor věnoval popisu dobrovolnictví 
v České republice (včetně právního ukotvení) a také v zahraničí. Po obsahové stránce 
víceméně splnil to, co by měla taková teoreticky zaměřená stať mít.  
Ale měl bych připomínku k popisu dobrovolnictví ve vybraných evropských zemích, ten je z 
velké části zaměřen na popis věkové struktury dobrovolníků a údaje o ní jsou v práci podány 
vždy trojmo – v tabulce, grafu a navíc ještě v textu. Což vede k značné redundanci informací. 
 
V analytické části se autor soustředí na základní popis struktury dobrovolníků spadajících 
pod o.s. Hestia. Zjišťoval jejich pohlavní a věkovou struktura a taktéž strukturu podle krajů a 
akreditace programů. Všechny tyto informace dokládá velkým množstvím přehledných grafů 
a tabulek, ovšem nemohu se ubránit dojmu, že text přiřazený k těmto grafům a tabulkám se 
omezuje pouze na to, co v nich vidíme na první pohled, a rezignuje na jakoukoliv snahu o 
vysvětlení zjištěných skutečností. 
 
Pokud se zaměříme na formální stránku práce, měl bych k ní celou řadu připomínek. Např. na 
str. 25 – jestliže autor cituje klasika a citát dává do uvozovek, potom by měl uvést zdroj, 
odkud cituje a koho cituje. 
Dosti zásadní nedostatek spatřuji ve skutečnosti, že u grafů nejsou uvedeny zdroje, nejsou 
očíslovány a chybí jejich seznam. V nadpisech mnoha grafů na str. 14 až 23 se objevuje 
systematická chyba, kdy místo dobrovolnictví je uvedeno dobrovolniství. 
Drobných nedotažeností, překlepů či míst, kdy v textu chybí písmeno či celé slovo, je zde 
více, avšak považuji za nadbytečné je všechny uvádět. Práci by rozhodně prospělo, kdyby 
autor pečlivěji přečetl svůj text a tím snížil množství chyb. 
 
Celkově je možno o posuzované práci říci, že za ní stojí velké množství stráveného času při 
zpracování dat o dobrovolnících, avšak získaný materiál byl nedostatečně využit 
v následných analýzách. Navíc hodnotu celé práce poněkud sráží chybějící popisy u tabulek a 
grafů a nedostatečná kontrola překlepů. Přes uvedené výhrady však práce splňuje nároky 
kladené na bakalářskou práci. 
Z tohoto důvodu navrhuji klasifikovat práci jako uspokojivou (D). 
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Otázky pro autora práce:  
 
Autor několikrát v textu označuje svoji práci jako experimentální (např. str. 27), mohl by 
vysvětlit, v čem spočívá experimentálnost jeho práce? 
Dokáže autor navrhnout nějaké vysvětlení, proč je dobrovolnická práce v sociálním sektoru 
přitažlivější spíše pro ženy, než muže? 
Pokusil se autor přepočítat počet dobrovolníků v jednotlivých krajích na počet obyvatel 
těchto krajů, aby byly údaje za jednotlivé kraje lépe srovnatelné? 
 
 
V Dobroměřicích u Loun, 
dne 5.8.2009 

Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 


