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Dana Markovová se ve své bakalářské práci zaměřila na prozkoumání a promýšlení povahy 
současného dobrovolnictví, realizovaného formou workcampu. Práce je založena na etnografickém 
výzkumu vybraného workcampu (tři týdny zúčastněného pozorování; workcamp proběhl ve Francii), 
ovšem je etnografická nejen ve smyslu metody, ale i žánru: způsob uvažování, kontextualizace dat a 
schopnost práce se širší datovou paletou než je samotné pozorování a rozhovory, cit pro terén a 
reflexivita jsou bezpochyby kladnou stránkou předložené práce. Ocenění hodná je i práce se 
sociálněvědnými teoriemi, které autorka navíc sama aktivně vyhledávala. 
 Text bakalářské práce je členěn standardně na teoretickou, metodologickou a empirickou 
část, která ale obsahuje i návrat k teoretickému ukotvení. Tyto části jsou pak rámovány úvodem a 
závěrem. Nahlížím-li na práci jako na celek, asociuje mi cibuli: její vnější slupku (první a poslední 
odstavce textu) tvoří autorčiny postoje k problematice workcampů, následuje suknice ukotvení 
workcampu v kontextu dobrovolnictví (1. kapitola teoretické části a počátek závěru), dále uvažování 
nad dobrovolnictvím v současné společnosti na základě stěžejních postmoderních teorií (druhá 
kapitola teoretické části a poslední kapitola části empirické) a uvnitř se skrývá workcamp jako takový, 
kde popis historie a pravidel workcampu (třetí kapitola teoretické části) a kategorizované výsledky 
autorčina pozorování (první dvě kapitoly empirické části) odděluje kapitola metodologická jako jakýsi 
pupen celého projektu, zůstaneme-li u metafory cibule. Tento charakter textu prokazuje, že jej 
autorka důkladně promýšlela. Bohužel však, jak musím v následujících řádcích ukázat, nebyla stejně 
důkladná i v jeho finalizaci. Výsledný text tak přináší mnohá pozitiva, ale nese i některé negativní 
rysy, které kvalitu bakalářské práce (domnívám se, že zbytečně) snižují. 

Autorka od prvních řádků nenechává čtenáře na pochybách, že je tématem osobně bytostně 
zaujatá, což potvrzuje i v samotném závěru, kde se již definitivně s terénem identifikuje („Úkolem nás 
– dobrovolníků – je propagovat ho /dobrovolnictví – pozn. H.N./… “ – s. 69). V tomto smyslu se 
autorka nereflektovaně staví do pozice insidera, navíc angažovaného, což by samo o sobě v souladu 
se současnou antropologií nevadilo, ovšem škoda, že se tématu vlastní situovanosti ve výzkumu 
v metodologické části nevěnuje. Metodologie postrádá také další významné informace – třeba 
důkladnější pasáž o etice výzkumu (úrovně anonymizace atp.) či přesnější představení vzorku. Tato 
nedůraznost se ostatně negativně promítá i do empirické části, kde si čtenář zhusta není jistý, kam 
zařadit toho kterého aktéra, o němž se píše, nehledě na to, že pochopení výpovědí by usnadnilo, 
kdyby byly i zde uvedeny základní sociodemografické údaje (alespoň věk a země původu) – viz např. 
s. 32. Na druhou stranu lze ocenit reflexivitu a neschematičnost metodologické části, která opravdu 
není přepsaným SVIPem. Podobně rozporuplně působí i další části práce. Autorka předvedla vynikající 
schopnost práce s teoretickou literaturou, a to jak na úrovni ukotvení tématu práce, tak na úrovni 
propojení teorií s daty. Ve vztahu k postmodernitě navíc pracuje s texty, které nejsou jednoduché. A 
nejen, že je dokáže adekvátně komparovat, ale na jejich základě se pokouší budovat teorii novou 
(typy dobrovolníka). Ovšem tento ambiciózní plán už není dostatečně podepřen daty – musíme se 
zde spokojit s antropologickou autoritou autorky, která je ale typická pro antropologii před 
lingvistickým obratem – což je ovšem v rozporu s výše naznačenou pozicí angažovaného insidera. 
Podobně pokud autorka charakterizuje dosavadní odborné zpracování tématu, měla by odkazovat i 
na jednotlivé tituly (s. 2). Jinak jde o nepodložená tvrzení. V empirické části nelze než vyzdvihnout 
vyrovnanou práci s různorodými typy dat včetně terénních poznámek, avšak tato data nejsou vždy 
náležitě odkazována (např. s. 55 či 57) a na některých místech není jasný začátek a konec citací (s. 21, 
46). Někdy také nechává za sebe tato data hovořit – čtenář si má domyslet sám, o čem ta která pasáž 
vypovídá (např. s. 55), jindy naopak data absentují (např. s. 37). Navíc, pokud čtenář na workcampu 
nikdy nebyl, autorka mu toto pochopení příliš neusnadňuje – pomohla by úvodní stručná kapitola 



shrnující každodenní dění na workcampu.  Jen na okraj bych se v této souvislosti chtěla zeptat, zda je 
funkce animátora placená. Plus mám výhradu k pojmenování podkapitoly „Národnost“ (s. 33) – nejde 
spíše o kulturní determinaci?  
 Podobně nevyrovnaná je i formální stránka práce.  Autorka má zjevně dar psaní – používá 
živý a čtivý jazyk, který je v žánru etnografie rozhodně akceptovatelný. Ovšem kdyby si ale po sobě 
text důkladně přečetla, mohla jej zbavit překlepů (někdy i významotvorných – např. s. 8 či 46), opravit 
interpunkci, upravit stylistiku (s. 5-7 či třeba s. 17), zpřesnit pojmenování (s. 60), dotáhnout 
formátování (s. 6) a sjednotit odkazy (viz výše).  
 
Závěrem. Bakalářská práce Dany Markovové je velmi ambiciózní – proto si zaslouží i náročný 
posudek. Autorka si vybrala zajímavé a aktuální téma, zasadila jej do adekvátních sociálněvědních 
teorií, zvolila vhodnou metodu výzkumu a výzkum též bez problémů realizovala, jeho výsledky pak 
zajímavě a inovativně interpretovala. V tomto ohledu lze její práci jednoznačně hodnotit jako 
nadprůměrnou. Bohužel však už nevěnovala dostatečnou pozornost kultivaci závěrečné zprávy – 
jakoby byla líná se disciplinovat. Výše uvedené výtky nejsou zásadní, ale zabývají se nedostatky, které 
jsou zcela zbytečné – autorka předložila živý a přemýšlivý, ale ne zcela přesný text. Proto bakalářskou 
práci Dany Markovové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji mezi výbornou a velmi dobrou dle 
průběhu obhajoby. 
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