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Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 1
Stručné slovní hodnocení:
Téma je vhodné vzhledem k oboru. 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1-2
Stručné slovní hodnocení:
Práce využívá relevantní české i zahraniční literaturu jak k prvnímu tématu dobrovolnictví 
tak k druhému tématu formování role a identity se zaměřením na roli dobrovolníka. V této části autorka vhodně 
představuje příspěvky sociologických klasiků i současných autorů. Škoda jen, že autorka neobohatila text také o 
systematickou komparaci děl prezentovaných autorů. Potažmo nevyužila poznatky z teoretické části explicitněji 
při analýze dat a tvorbě vlastní teorie.

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie -
Stručné slovní hodnocení:
Není relevantní vzhledem ke zvolenému designu výzkumu. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2
Stručné slovní hodnocení:
V práci je představena hlavní výzkumná otázka (s.3) a dále pak podotázky k hlavní výzkumné otázce. Podotázky 
by nemusely zahrnovat tak velké množství témat (např. vnímání dobrovolnictví jako normu) a spíše přehledněji 
strukturovat hlavní téma výzkumu (např. téma vztahu okolí a dobrovolnické role).
Splnění vytčeného cíle 1
Stručné slovní hodnocení:
Cíl byl splněn.
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1
Stručné slovní hodnocení:
Design zakotvené teorie byl zvolen vhodně vzhledem k tématu práce. Z podrobného popisu metodologického 
postupu je patrné, že si vybranou metodu autorka osvojila. 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) -

Stručné slovní hodnocení:
Vzhledem k cíli práce není relevantní toto hodnotit.
Kvalita vlastních závěrů 2

Stručné slovní hodnocení:
Studentka se pustila do nelehkého úkolu vypracovat typologii. Vzhledem k obtížnosti tohoto úkolu je potřeba 
ocenit, že typologie byla vytvořena a systematicky prezentována. Přesto však při přemýšlení o předložené 
typologii jsem objevila několik nejasností, které předkládám do diskuse (viz. Témata a připomínky pro obhajobu, 
průběh obhajoby). Dále bych ocenila explicitnější propojení prezentované typologie s existující odbornou 
literaturou. 
V abstraktu práce nejsou shrnuty závěry práce. 
Práce s literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů 1

Stručné slovní hodnocení:
Až na drobné nedostatky studentka řádně odkazuje na zdroje. 
Formulační a gramatická úroveň 2

Stručné slovní hodnocení:
Stylistická úroveň teoretické části je velmi dobrá, empirická část práce obsahuje terminologicky ne vždy přesné 
spojení, které oslabují srozumitelnost textu.

Grafická úprava 1
Stručné slovní hodnocení:
Dobrá
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Celková známka před obhajobou: 1-2

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. Vpřípadně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit kobhajobě.

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.)

1. Otázka k metodologické části práce: V kapitole věnované výběru vzorku uvádíte, že budete zkoumat 

formální dobrovolnictví, protože má větší vypovídající hodnotu (s.52). Zajímalo by mne, proč si toto 

myslíte.

2. Na mnoha místech práce je uvedena určitá definice toho, co vytvořený teoretický model reprezentuje. 

Uvedené definice jsou však dosti nepřesné, např. závěr práce (s. 99): „ To je odpověď na to, jakým 

způsobem se dobrovolníci vyrovnávají s definováním vlastní role. V tomto procesu jsem identifikovala 

dva základní typy dobrovolníků, které se liší v tom, jaký charakter vztahu u nich lze rozeznat: jde o tzv. 

obětavce a tzv. pohodáře, již se vyznačují typickými „znaky“, tedy podmínkami či mezemi vztahu“. 

Z definice nejde určit, o jaký „charakter vztahu“ jde, „vztahu k čemu“ model pojednává. Proto bych 

byla ráda, kdyby toto autorka při obhajobě upřesnila.

3. Autorka v teoretické části práce uvádí, že: „Zkoumaná problematika vychází především z pohledu, že role 

dobrovolníka, kterou člověk hraje spolu s ostatními rolemi (Goffman, 1999), je zasazena do sociálního 

kontextu a jako taková je tímto procesem ovlivňována“. Otázkou je, proč se v modelu dvou typů 

neobjevuje i kategorie tematizující „ostatní role“ dobrovolníka a dále zda by neměla být kategorie 

„sociální kontext“ více zvýznamněna v předkládaném modelu. 

a. Konkrétně např. když se hovoří o rozdílné míře citové angažovanosti dvou typů dobrovolníků, 

nemůže byt míra citové angažovanosti dobrovolnická dána také typem klienta, např. děti vs. 

dospělí lidé.

b. Např. zda kapitola Organizace času (s.66) není spíše než o množství času věnovaném 

Dobrovolnictví, tak spíše o vztahu dobrovolnické role s dalšími životními rolemi a vlivu jiných rolí 

na podobu vztahování se k dobrovolnické roly. 

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).

V Praze dne 30.1.2013

……………………………………………….

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce 
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