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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: Téma je z hlediska oboru vhodné i aktuální a autorka jeho relevanci v úvodu dobře 
popisuje.    
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1-2 
Stručné slovní hodnocení: Práce využívá relevantní literaturu jak obecně k popisu dobrovolnictví (část 2.1 a 2.2. 
je přehledová a demonstruje znalost tématu, přímou vazbu na téma DP však nemá), tak konkrétně k pojmu role 
a identity založené na roli dobrovolníka (část 2.3). V této části autorka kombinuje klasiky (Goffman, Mead, 
Colley) se současnými autory, což oceňuji, a podává vlastními slovy velmi dobrý popis poměrně náročných 
konceptů role a identity. 
Vzhledem k designu tzv. zakotvené teorie nevychází cíl práce z teorie, proto zde hraje teorie trochu jinou roli. 
Práce by naopak k určité teorii (či hypotéze) měla vést a dá se říci že to naplňuje (v části 5, především 5.1.), i 
když bych v závěru čekala explicitnější formulaci této teorie a její důkladnější sekundární interpretaci v kontextu 
existující odborné literatury.  
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie Nevztahuje se 
Stručné slovní hodnocení: Vzhledem k designu tzv. zakotvené teorie je toto kritérium obtížné hodnotit. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1-2 
Stručné slovní hodnocení: Hlavní výzkumná otázka je dobrá. Pod-otázek je jednak příliš mnoho a jednak 
z obecné otázky zas tak moc „nevyplývají“, jak píše autorka. Spíš jsou pozůstatkem původního zaměření práce 
na otázku dobrovolnictví jako normy a reakcí okolí na dobrovolníky a jejich činnost. Nicméně to nevidím jako 
velký nedostatek. 
 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: Autorka výborně naplnila svůj cíl, porozumět tomu, jak dobrovolníci definují svoji 
činnost a jak vymezují hranice své role ve vztahu k okolí. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: Autorka zvolila konstruktivisticky laděnu verzi zakotvené teorie, která se dobře hodí na 
zkoumání zvoleného tématu. Oceňuji detailní a poučený popis zvoleného designu, metody sběru dat a metody 
analýzy v části 4.  
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) Nevztahuje se 
Stručné slovní hodnocení: Práce sice v závěru přináší doporučení, považuji to však spíše za úkrok stranou. Bylo 
by lepší se soustředit na explicitnější formulaci výsledné zakotvené teorie. 
 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: V závěru bych čekala explicitnější formulaci zakotvené teorie a její důkladnější 
sekundární interpretaci v kontextu existující odborné literatury. 
Nicméně oceňuji, že zjištění práce navazují na dřívější model „pohodářů“ a „obětavců“ a pečlivou kvalitativní 
analýzou jej upřesňují a prohlubují. Tím práce přispívá k prohloubení našich znalostí toho, jak dobrovolníci 
vnímají svoji činnost a jak definují svoji roli dobrovolníka.  
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: Pečlivé odkazování na zdroje, velmi často s odkazem na konkrétní stránky, což zvyšuje 
průhlednost práce s literaturou. Chybička se občas vyskytne (např. Pospíšilová 2009, mělo být 2010), ale to lze 
přehlédnout.  
Formulační a gramatická úroveň 1-2 
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Stručné slovní hodnocení: Autorka píše kultivovaným stylem, je vidět sečtělost, ale má sklon používat cizí slova a 
někdy podivně komplikované vazby, které stěžují čtení textu a výjimečně jsou až na úkor srozumitelnosti. 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: Úprava práce odpovídá diplomové práci, plusem jsou schémata, která pomáhají 
znázornit teorii v části 5. Oživením práce jsou fotografie. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 1 
 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

1. Ve schématu 3 jsou oba hlavní typy charakterizovány opačnými hodnotami 5 proměnných (názorně 
předvedenými na opačných stranách schématu), tj. prostupnost citové membrány, charakter lidských 
sítí v organizaci, zapojení rodiny, vztah soukromí a dobrovolnického světa a rozsah pravomocí. Vedle 
toho jsou potom ve schématu další 4 proměnné, které jsou uvedeny uprostřed schématu, ale již bez 
rozlišení hodnot. Přitom i v těchto proměnných se oba typy dobrovolníků liší. Proč jsou tyto 4 
proměnné uvedeny uprostřed schématu a bez naznačení odlišných hodnot? 

2. V textu se relativně často naráží na rozdíly mezi muži a ženami, přesto není pohlaví jednou 
z klíčových kategorií, která by figurovala v teorii (např. schéma 2). Šlo by to osvětlit? 

Poznámky (které nevyžadují vyjádření během obhajoby): 

1. Místy mám dojem, že autorka nedokáže udržet konstruktivistický přístup do důsledků (někdo je 
citově zasažen VS mluví o tom, že je citově zasažen). Místy se také táži, do jaké míry jsou promluvy 
držitelů ceny jejich sebeprezentací (to hodně vyčnívá např. u mužů, kteří zdůrazňují „nicotnost“ jejich 
dobrovolnického angažmá apod.). Jednak to však v práci nepřevažuje a jednak je velmi obtížné s tím 
důsledně v interpretaci zacházet, proto to nevnímám jako zásadní nedostatek.    

2. Poznámka Abstrakt by měl shrnovat výsledky DP; abstrakt obsažený v této DP je spíše sumarizací 
cílů práce. 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť tak prosím 

učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

Postup tzv. zakotvené teorie je obtížný a studenti málokdy dojdou k explicitně formulované teorii, 
kterou by potom ještě dokázali důkladně vztáhnout k existující literatuře k tématu. Gabriela Čechová 
ve své diplomové práci předvedla velmi kvalitní a detailní analýzu deseti hloubkových rozhovorů, která 
skutečně probíhala postupným sběrem dat a jejich průběžnou analýzou s po sobě jdoucími vrstvami 
interpretací. Výborné je třeba schéma 3 (přestože se k němu vztahuje jedna z otázek výše) nebo 
nápad rozlišit vnitřní a vnější „svědomí“ (s. 65) atd. Přestože v závěru již není „teorie“ explicitně 
formulovaná, navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Praze dne 29. 1. 2013 

 

………………………………………………. 

Podpis vedoucí práce  


