
Posudek bakalářské práce Petry Galatíkové: Proč jsem se stal dobrovolníkem? 

Aneb socializace dobrovolníků v jejich dětství 

 

Dobrovolnictví jako alternativa k vztahům vytvořených na základě peněžních hodnot je 

institucionálně opracovaná přirozená lidská náklonnost pečovat o své lidské společenství, 

projevující se pomáháním svým bližním. Přestože je přirozená, jsou v míře schopnosti a vůle k 

pomáhání mezi lidmi velké rozdíly, a Petra Galatíková  si v bakalářské práci vzala za cíl zjistit, jak 

a čím je tato schopnost předurčena, jaké socializační prvky se na tom podílejí. 

 

Práce má standardní rozdělení na dvě části: 20 stran teoretického uvedení do problematiky a 

praktická část v rozsahu 30 stran. Seznam knižní literatury má 25 položek. 

V teoretické části se autorka zaměřila na problematiku socializace podle Bergera a Luckmanna. 

Pracuje s pojmem „významní druzí“, působící v období primární socializace, zatímco „zobecnění 

druzí“ působí později, v sekundární socializaci. V dětství působí tito druzí jako socializační 

činitelé, prostřednictvím rodiny, školy, vrstevníků a okrajově i médií, jejichž působení je 

rozpracováno dále. Trochu pojednává o hodnotách a normách chování, a plynule přechází k 

hodnotám dobrovolnictví, a dobrovolnictví po formální stránce. Vliv socializačních činitelů si 

autorka ověřila na malém vzorku lidí (10 respondentů), účelově vybraných tak, aby splňovali 

zařaditelnost do kategorie dlouhodobých a veřejně prospěšných dobrovolníků. Jejich volným 

vyprávěním s doplňujícími otázkami získala materiál, z něhož po zpracování došla k závěru, 

zdůrazňujícímu momenty respondenty vnímané jako určující pro jejich pozdější zaměření 

k dobrovolnické činnosti. Do popředí vystupovalo dětství v úplné rodině, rodičovská snášenlivost, 

úcta k rodičům, dodržování řádu a pravidel, avšak v atmosféře svobody a volného prostoru k růstu 

a rozvoji dítěte, aktivita tvůrčí a pracovní, kladný a aktivní vliv prarodičů, přátelství.  

Hodnocení: Práce s literaturou je výrazně kompilační, omezena téměř důsledně na vypisování 

citací. Doporučila bych autorce trochu polevit v této opatrné důslednosti a odvážit se k 

samostatnějším formulacím. Pro zpracování složitějšího textu se sice zdá být  snazší způsob 

kompilační, ale pokus o vlastní slova by mohl dát ve výsledku textu svobodnější a čtivější ráz, 

možná by byl i vyspělejší a méně zatížený kostrbatostmi a chybami. Při striktním citování vznikají 

věty s polovičatým obsahem (s. 10: „…adolescenti zde tráví hodně času.“ Kde?), nebo věty 

nepatřící do kontextu (s. 8: „Podle Možného zbyla rodině funkce konzumu, zábavy a citového 

bezpečí…“ je problémem „z jiného soudku“; s. 12: „Podle Janďourka je hodnota vědomá nebo 

nevědomá představa o tom, co je žádoucí.“ Může být hodnota nevědomá?) nebo věty, které nic 



neříkají (s. 13: „Kolektivní hodnoty zkoumají kolektivní hodnoty dobrovolnických institucí.“ nebo 

„Individuální hodnoty se zaměřují na …hodnoty.“ Mohou hodnoty zkoumat hodnoty?), nebo něco 

říkají špatně (s. 7: Koťa a Jedlička říkají, že „ člověk se vyvíjí prostřednictvím odměn a trestů“ , ale 

to je přece opak toho, co je psáno dříve, že se dítě učí prostřednictvím významného druhého.). 

Čtenář takto získává dojem, že jednoduché věci lze říct složitě (např. „Skrze výchovu rodiče 

praktikují …vzorce chování“), jindy zase věty jsou tak prosté, že až postrádají ideu (např. na s. 5 

„První socializace je primární socializace.“). Text má především mnoho formálních nedostatků. 

Slovo socializační činitel je v textu použito snad patnáctkrát se slovesem v minulém čase a s 

koncovkou životného mužského rodu. Má však být psáno s koncovkou –y, i kdyby socializačním 

činitelem byli otec či učitel. Některá slovesa má v třetí osobě plurálu koncovku –ejí, (vycházejí, 

vytvářejí, podílejí, provádějí…), autorka je zásadně píše jen s koncovkou –í. Odkaz na citovanou 

pasáž nemusí být uveden dvakrát, před textem a po textu, stačí jen jednou. Jsem zastáncem toho, 

že není nutné v přepisech rozhovorů přísně zachovávat doslovnost. Doporučila bych autorce 

v přepisech jazykovou korekturu, eliminaci plevelných a jinak hrůzných slov, a také správnou 

interpunkci. Smysl řečeného by se tím moc nezměnil a velmi by to pomohlo jazykové úrovni textu. 

Na s. 5 jsou uvedeni autoři, kteří však nejsou v použité literatuře: Erikson, Bourdieu, Mead; a na s. 

17: Wilson 2000.  

Celkově je práce spíše drobná, v teorii autorka nejde příliš do hloubky a nehledá další společenské 

nebo psychologické aspekty fenoménu dobrovolnictví. Také v praktické části jde o malý vhled do 

podmínek vzniku jedince-dobrovolníka. Ve výzkumu zůstává na základní rovině, nevystupuje o 

patro výš, kde by se rozhodovalo o kulturním či emocionálním impulsu, založeném ve vlastní 

vědomé odpovědnosti, a který by případně přinesl odpověď na otázku, může-li se stát 

dobrovolníkem i člověk, který nevyrostl v ideálně podnětném rodinném či školním prostředí. 

Výzkumná sonda jen potvrzuje hypotézu, že na socializaci jedince se podílí rodina, škola a 

vrstevníci…  

Práce je i přes určitou mělkost příkladem toho, kdy dobře formulované vstupní zadání a k tomu 

odpovídající sběr dat a jejich interpretace vyúsťuje do společensky využitelného závěru, že lidé 

posilněni jistotou v mládí nemusí v dospělosti hledat sílu na prosazování sebe a mohou se věnovat 

činnosti prospěšné pro druhé (vzpomeňme, že téma vzniku altruismu bývalo blízké docentovi 

Václavu Břicháčkovi a rád o něm z vlastní zkušenosti přemýšlel a přednášel).  

Práce Petry Galatíkové má své klady i zápory, proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit známkou tři.  
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