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Kriteria hodnocení: Hodnocení:

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2

Stručné slovní hodnocení: Teoretické přístupy ke studiu motivací dobrovolníků autorka podle mých znalostí 
v literatuře české i zahraniční pokryla velmi dobře. Bylo však možné pramenů zahrnout víc a s důraznější vlastní 
iniciativou studentky.

Formulace cíle (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1-2

Stručné slovní hodnocení: Cíl je velmi jasně formulován a zdůvodněn. Výzkumný problém sám o sobě není 
formulován s využitím teorie. Cíle práce jsou zčásti praktické, to však nepovažuji za závadu práce.

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1

Stručné slovní hodnocení: Výzkumné otázky jsou formulovány přehledně, váží se na hlavní cíl práce.

Splnění vytčeného cíle 2

Stručné slovní hodnocení:
1. Studentka popsala velmi dobře hlavní koncepce motivací dobrovolníků. Jejich vzájemný vztah je ale spíš jen 
naznačen, než analyzován. Nicméně teoretická analýza nepředstavovala jádro diplomové práce. 
2. Relevanci koncepcí pro prostředí ČR popsala studentka velmi dobře. 
3. Sekundární analýza stávajících výzkumů (tj. především studentských prací, protože výzkumné zprávy do 
analýzy zahrnuty nebyly) přinesla odpovědi na všechny otázky, které si autorka stanovila. Analýza podle mně 
však mohla být důkladnější (detailněji typy dobrovolníků, typy činnosti, vztáhnout typy dobrovolníků ke zjištěným 
motivacím apod.), ale je uspokojivá. 
Dosavadní zjištění o motivacích dobrovolníků autorka vlastně neshrnula. To je jistě obtížné v situaci, kdy 
motivace byly ve většině výzkumů zkoumány bez teoretické koncepce v pozadí, nicméně bych uvítala důkladnější 
pokus to překonat a k nějakým zjištěním dojít.

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2

Stručné slovní hodnocení: Analýza dokumentů a sekundární analýza dat byla vhodně zvolenou metodou, v práci 
přehledně popsanou a zdůvodněnou. Sekundární analýza výzkumů motivací dobrovolníků však podle mého 
názoru nebyla úplně dotažena a mohla být detailnější. 

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 1

Stručné slovní hodnocení: Práce v závěru přináší zdůvodněná doporučení, opřená o empirickou i teoretickou část 
práce.

Kvalita vlastních závěrů 2

Stručné slovní hodnocení:
V závěrech práce si cením toho, že upozorňují na bias ve stávajících výzkumech motivací ve prospěch sociálních 
a zdravotních služeb a manažerského typu dobrovolnictví (který ale – jak autorka otevřeně upozorňuje – souvisí i 
se způsobem výběru sekundárních zdrojů pro analýzu skrze NDC Hestia) a na opomenutí komunitního 
dobrovolnictví a volnočasového přístupu k motivacím. Závěry také upozorňují na význam teorie identity 
dobrovolníka, která je dosud v české literatuře o dobrovolnictví zcela opomenuta.

Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1

Formulační a gramatická úroveň 1

Grafická úprava 1
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Celková známka před obhajobou: 2

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

V práci správně poukazujete na to, že vaše závěry ovlivňuje fakt, že většina prací souvisela s Národním 

dobrovolnickým centrem HESTIA. Jak myslíte, že by se vaše výsledky posunuly, kdybyste do rešerše zahrnula i 

regionální univerzity? Můžete si takovou rešerši - jen podle názvů prací, aniž byste je studovala - aspoň v nástinu 

připravit pro obhajobu?

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).

Přínos práce Kateřiny Ficové je zpola v přehledu teorií a zpola v sekundární empirické analýze - přitom ale ani 

jedna část v DP nepřevážila a nezaujímá přední místo. Takový krok bych osobně ocenila, aby bylo jasnější, jak si 

práci zařadit (předpokládala jsem původně větší důraz na sekundární analýzu empirických dat). Takto jsme došly 

k diplomové práci, která je relativně dosti krátká, jak to bývá zvykem u teoretických prací (ale tato DP by přitom 

jako teoretická sama o sobě neobstála), což je nedostatek. Na druhou stranu studentka dokázala propojit 

teoretickou a empirickou část, což hodnotím kladně. 

V Praze dne 19.3.2011

Tereza Pospíšilová (vedoucí práce)
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