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Cíl práce: 
Cílem této práce bylo popsat obecné možnosti dobrovolnictví v prostředí internetu a 
uvést praktické příklady. 
 
 
Hodnocení práce:  
 
Jako téma práce si diplomant zvolil on-line dobrovolnictví. Je to velmi dobře zvolené 
téma, jde o důležitý trend v moderním internetovém prostředí, o kterém se příliš 
nemluví. Pozitivně bych hodnotil osobní zainteresovanost a znalost popisované 
problematiky, která se opírá o praktické zkušenosti a pochopení relevantních 
souvislostí. Na druhou stranu je ale v některých částech práce cítit spěch a tlak na 
rychlé dokončení a odevzdání. Z toho vyplývají chyby, které bych neoznačil jako 
závažné, nicméně snižují celkovou úroveň diplomové práce. Bylo by například vhodné 
zkontrolovat a upravit strukturu a členění kapitol. Jedním z příkladů takové úpravy by 
mohlo být předřazení kapitoly "virtuální dobrovolnictví" kapitole "co není virtuální 
dobrovolnictví". Pozitivně hodnotím poslední část práce, ve které autor rozebírá 
konkrétní příklad webového dobrovolnictví - Open directory project, tato kapitola 
ukazuje v praxi důležité aspekty takto koncipovaných projektů a obsahuje řadu 
zajímavých postřehů. 
 
 
Volba informačních zdrojů: 
Autor reálně pracuje s přiměřeným počtem informačních zdrojů a standardně využívá 
zahraniční cizojazyčné zdroje.  
 
Stylistická úroveň práce:  
Po této stránce nemám k práci výhrady, práce je čtivě napsaná.   
 
Formální úprava práce:  
Autor se rozsahově pohybuje na hranici dostatečnosti, či spíše těsně pod ní.  
Práce obsahuje nevýznamné formální nedostatky, uvedu několik příkladů: 



 číslování obrázků (tabulek) je nesystematické 
 na str. 8 není uveden zdroj obrázku 

 na str. 16 je špatně uvedeno datum odchodu Sangera.  
 na str. 39 - obrázek 3 se posunul nahoru 

 
Doplňující otázky:  
Můžete srovnat model zapojení dobrovolníků v rámci Open directory projekt s 
projektem Wikipedia? V čem jsou silné a slabé stánky obou projektů? 
 
Závěr 
Dobrovolnictví na internetu má své důležité místo a je dobře, že byl tento fenomén 
v této práci zajímavým způsobem rozebrán a popsán.  Předloženou diplomovou práci, 
po zvážení jejích silných a slabých stránek, doporučuji k obhajobě s hodnocením 
velmi dobře. 
 
 
Martin Souček 


