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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka postupuje hlavně v části 4 dle mého názoru nesystematicky a zároveň málo využívá předchozí teoretické 
části. I proto jsou závěry často povrchní. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Stručné slovní hodnocení: 
V práci mi chybí jasnější práce v části 4 – viz předchozí bod a slovní komentář. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) - 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: 
V závěrech by mohla autorka lépe využít syntézu teoretické a praktické části, pokud by systematičtěji pracovala 
s analýzou v kapitole 4. 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka se hlavně v teoretické části velmi hezky vypořádává s někdy komplikovanými psychologickými teoriemi. 
Často ale ve svých formulacích podléhá svodu komplikovaného popisného jazyka na úkor vlastních závěrů a 
odstupu od primární literatury. 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou: 2 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

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

Ráda bych požádala studentku o vyjádření, jak postupovala při analýze studentských 
prací v části 4. 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 
tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

K práci mám několik poznámek. Předně si velmi cením ochoty pustit se do teoretické 
práce. Studentka se velmi hezky vypořádala se záplavou literatury a kombinací 
teoretických konceptů z oblasti psychologie a sociologie. Za to bych tímto ráda vyjádřila 
uznání. 

Zároveň však právě tímto nelehkým úkolem vzniká větší prostor pro dělání chyb a 
nedotažení argumentací. Na některá taková místa bych tedy ráda poukázala. 

V teoretické části se dle mého názoru studentka příliš snadno a rychle uchyluje k výčtu 
existujících teorií, aniž by je zásadním způsobem rozporovala. Vždyť pokud bychom 
aplikovali všechny teoretické koncepty, které vnímají potřeby jako vyplnění určitého 
deficitu (což jsou de facto všechny zmíněné koncepty), znamenalo by to, že člověk by se 
měl deficitu zbavit, což by de facto znamenalo neexistenci dobrovolnictví. Představené 
koncepty vůbec nepracují s konceptem potřeb jako konceptem pozitivním, který nabízí 
např. humanistická psychologie. Obohacení představených teorií o tento rozpor by pak 
umožnilo otevření zajímavější debaty a nakonec by mohlo prospět i pro interpretaci 
českého specifika. 

Tato jednoduchá výčtovost v teoretické části pak vede i k jisté nesystematičnosti v části 
4. Místo toho, aby představené teorie sloužily jako jakási struktura pro analýzu 
studentských prací, působí část 4 spíše nahodile, přičemž se v ní objevují nové teoretické 
koncepty (komunitní dobrovolnictví, ekonomická teorie), které jsou zase jen marginálně 
zmíněny v teoretické části.  

Přes všechny výše uvedené výhrady si práce velmi cením, domnívám se, že se s úkolem 
studentka vyrovnala velmi dobře a se ctí a dle výsledku obhajoby navrhuji hodnocení 1 – 
2.  

 

V Praze dne 10.3. 2011  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


