
Posudek vedoucí práce
Název práce: Proč jsem se stal dobrovolníkem? Aneb socializa dobrovolníků v jejich 
dětství
Autorka: Petra Galatíková
Vedoucí práce: Magdaléna Šťovíčková Jantulová

Petra Galatíková si pro svou bakalářskou práci si sama zvolila velice aktuální, v českém 
prostředí doposud nezpracované téma. Věnuje se výzkumu socializačních činitelů, které 
samotní dobrovolníci považují za významné při formování jejich hodnocet, norem, 
občanských dovedností, jež je vedli v dospělosti k aktivní dobrovolnické činnosti. Tato 
práce nám tak může více poodkrýt jeden z faktorů, který ovliňuje míru občanské 
participace v moderní společnosti.

Ve své práci vycházela z relevantní sociologické literatury a to jak z české, tak zahraniční. 
Jednotlivá témata teoretické části jsou relevantní pro zvolená téma. Nejprve se věnuje 
samotnému procesu socializace, následně představuje hlavní socializační činnitele, které 
jsou v odborné literatuře uváděni a jejich funce a následně se věnuje tématu hodnot a 
norem v kontextu dobrovonictví. Následující kapitolu teoretické části, kde  vymezila Petra 
pojem dobrovolnictví a prezentuje typologii dobrovolnické činnosti, následně využila 
hlavně při výběru účelového vzorku. Poznatky z teoretické částo práce byly využity jak pro 
formulaci relevantních výzkumných otázek, tak ji v závěru využila k interprateci dat. 

Pro svůj výzkum Petra vhodně zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Konkrétně pak 
provedla biografické rozhovory, které byly doplněny polostrukturovaným rozhovory, čímž 
dylo dosaženo metodologické tringulace dat. Tato strategie se ukázala jako vhodná pro 
zvýšení kvality výzkumu, protože závěry byly konstruovány na základě potvrzování zjištění 
z jednotlivých částí rozhovorů.

Za nejzajímavější část výzkumu však považuji samotné závěry. Výzkum nepřinesl nic 
nového v oblasti socializačních činitelů, které dobrovolníci identifikovali jako ty, kteří 
ovlivnili jejich rozhonutí stát se dobrovolníkem (tzn. jako nejvýznamnější označili 
respondenti rodinu, školu, vrstevnické skupiny), ale přínosné je jak poznání konkrétních 
podob těchto činitelů (např. jedná se např o úplné rodiny, škola je prostorem, kde 
respondeti navazovali sociální kontakty, tedy získávali sociální kapitál a občanské 
dovednosti), tak způsobů, jak tito činitelé dle respondentů působili. V nespolední řadě 
bych ocenila, že si studentka povšimla a analyzoval v závěru i toho, že a jakým způsobem 
socializační činitelé nepůsobí jako oddělené entity, ale že působí v zájemné interakci, což 
je významné pro pochopení celkového procesu socializace. 

Práce však má bohužel i své slabé stránky. Jedná se jednak o samotnou prezentaci dat z 
výzkumu v kapitole 2, kde při prezentaci dat chyběla autorce určitá zručnost jak data 
srozumitelně a čtivě čtenáři prezentovat. A dále závěry práce bez ohledu na jejich 
obsahovou stránku jsou stylisticky a jazykově nedopracované, což vede k určité 
nerozumitelnosti textu pro čtenáře. Tak jak jsem mohla poznat Petru, tak  pokud by měla 
při dokončování práce více času, byla by schopna dopracovat jak interpretační, tak 
jazykovou a stylistickou stránku práce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře. 
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