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Studentka Dana Marková se ve své bakalářské práci nazvané Dobrovolnictví à la cart se 
věnuje jedné z oblastí, kde je realizováno formální dobrovolnictví v současné společnosti. 
Jedná se workcampy. Jako cíl si stanovila popsat tento, jak autorka uvádí “mikrosvět” 
dobrovolnické činnosti. Jedná se o zajímavý pokus se skrze určitý typ dobrovolnické 
aktivity dozvědět více o povaze dobrovolnictví v dnešní společnosti a jeho proměnách. 

Obecně se dá říci, že se jedná o velice čtivý text. Díky autorčině schopnosti zorientovat se 
ve výzkumném terénu, prezentuje zajímavé téma i data a podařilo se jí také od popisu 
přejít k interpretaci  a tak přináší zajímavá zjištění, např. ve formě typologie dobrovolníků.
Celkový dojem práce bohužel kazí určitá nedotaženost některých částí. 

Jak se dozvídáme z metodologické části práce, studentka měnila v průběhu výzkumu své 
téma. Tento samotný fakt nepovažuji za problém. Pokud k tomu však dojde, je potom 
potřeba, aby se to odrazilo i v celém textu výzkumné zprávy (v našem případě bakalářské 
práce). V tomto případě se tak nestalo zcela, a to jak při prezentaci tématu v úvodu, tak 
také vzhledem k obsahu teoretické části práce. 

Uvítala bych také, vzhledem k tomu, že autorka byla jednou z účastnic zkoumané akce, 
jasnější představení její pozice a vztahu ke zkoumanému tématu. V průběhu čtení zjištění  
výzkumu mne napadala otázka, nakolik se výzkumnici podařilo zaujmout roli “cizince” ke 
zkoumanému tématu a co pro to udělala? 

Text empirické části je nevyrovnaný vzhledem k odkazům na zdroje dat. Na některých 
místech chybí odkazy na zdroje úplně, jinde jsou prezentovány jen krátké úryvky z 
jednoho zdroje, což může vést k anekdotizmus (např. str. 42 kdy na základě jedné 
prezentované zkušenosti autorka přichází z obecným tvrzením, že “vztahy v kempu se 
vyznačovali otevřenou přátelskost”). Některé pasáže textu se naopak skládají z dlouhých 
úryvků nejčastěji z terénních poznámek, které však nejsou interpretovány. 
Prezentovaná data tvoří převážně terénní poznámky výzkumnice. Otázkou je, proč nejsou 
prezentovány také další zdroje dat, které výzkumnice uvádí, že pořizovala?
V rámci první části empirických kapitol autorka nevyužívá žádné teoretické koncepty. 
Dochází tak k tomu, že text je spíše strukturován intuitivně než analyticky (např. kap. Místo 
práce, s. 46) a jsou používány pojmy, které se nepoužívají v odporné literatuře (př. fyzičtí 
aktéři...), ale ani nevycházejí z analyzovaných dat. 

Dále bych byla ráda, aby studentka při obhajobě upřesnila, zda obraz workcampu, který 
prezentuje považuje za reprezentativní a jak tento obraz tvořila. V textu totiž na jedné 
straně je autorkou zdůrazňována originalita každého workcampu, na druhé straně je 
prezentována řada zjištění jako obecně platných pro workcamp. Na straně 46 pak uvádí, 
že na základě účasti na jednom workcampu prezentuje “určité pravidelnosti, které se 
objevují na všech takovýchto projektech”. Otázkou je, jak tyto pravidelnosti byly určeny.



Ve druhé části empirické kapitoly studentka významně více pracuje s teoretickými 
koncepty, naopak mnohem méně opírá svá zjištění o data ze svého výzkumu. Zajímavá je 
myšlenka vytvořit typologii lidí, kteří se účastní workcampů. Otázkou však je, jak tato 
typologie vznikala, s jakých dat autorka vycházela. Zcela chybí jakékoli odkazy na zdroje 
dat.   

V závěru dále autorka prezentuje vlastní definici workcampu jako specifické oblasti, kde je 
realizována dobrovolnická činnost v dnešní společnosti. Tento pokus vytvořit tuto definici je 
jistě zajímavý, kdyby však definice odpovídala prezentovaným datům z výzkumu. Tak 
tomu však není. Na jedné straně v závěru autorka uvádí řadu faktorů, které tvoří 
workcamp (s.68, např. aktéři, fyzické prostředí, aktivity, počasí,..) a je si vědoma toho, že 
tyto faktory jsou v určitých vzájemných vztazích, na druhé straně v definici je workcamp 
určen pouze aktéry.

Na závěru práce se tak dají ukázat jak pozitiva předložené práce - zajímavé téma, čtivost, 
snah o tvorbu závěrů, které by měly obecnější přesah, návaznost na teoretickou literaturu 
a obohacují naše poznání v oblasti dobrovolnictví v pozdně moderní společnosti, na druhé 
straně zjištění nejsou dostatečně podloženy daty a chybí jim určitá formulační přesnost, 
dotaženost.

Navrhuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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