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1. Vymezte znovu cíl práce.
2. Jak byste jako pedagog konkrétně využila na SŠ příručku v praxi? V jakých 

vyučovacích předmětech by to bylo možné a proč?

Předložená diplomová práce je věnována tématu dobrovolnictví na škole. Jedná se 
o práci teoreticko-empirického charakteru podloženou o vlastní zkušenosti autorky. Po 
teoretických kapitolách následuje výzkumná část, jejíž součástí je příručka pro 
dobrovolníky. 

Obsah práce odpovídá jejímu názvu, ale jednotlivé kapitoly jsou místy řazeny 
nelogicky. V první kapitole, která je nazvaná1.Teoretická část, se autorka nejdříve věnuje 
adolescenci ve vztahu k dobrovolnictví a následně obecně období adolescence. Postupuje
zde tedy od kapitol konkrétněji zaměřených ke kapitolám obecnějšího charakteru. Po druhé 
kapitole (Dobrovolnictví) následuje praktická část obsahující třetí kapitolu - Dobrovolnictví 
na škole.

V předmluvě autorka vysvětluje svojí motivaci ke zpracování zvoleného tématu. 
V úvodu potom představuje obsah a zaměření práce. Text práce bez příloh je dlouhý 54 
stran, což neodpovídá požadavkům na diplomovou práci. Práce obsahuje ve formě přílohy 
„slovníček pojmů“, který je zařazen po příručce pro dobrovolníky. Dále potom následuje 
závěr práce. Příručku, případně slovník pojmů by bylo vhodnější do textu zakomponovat 
skutečně jako přílohu (tedy za závěr práce). Text nevykazuje větší pravopisné 
nesrovnalosti, ale bylo by vhodné jej stylisticky upravit – zejména některé úvahové pasáže 
psané spíše žurnalistickým – vyprávěcím tónem. Již v úvodu je užito neformální výrazivo, 
které by nemělo být součástí odborného textu (např. výraz „středoškoláci“)

Citace ve většině případů odpovídají citační normě. V několika případech se však 
objevují chybné odkazy na internetový zdroj. (např. odkazy na str. 21, str. 29, str. 39, str. 
41). Informace o historii dobrovolnictví v zahraničí nejsou vždy důsledně citovány. 

Ve výzkumném šetření je zjišťován vztah žáků k trávení volného času, k termínu 
dobrovolnictví a zkušenosti s dobrovolnictvím. Celkem bylo vymezeno 5 výzkumných 
otázek. Data byla získávána pomocí dotazníkové metody, a to prostřednictvím 137 
respondentů. Závěry výzkumného šetření a jejich interpretace jsou v pořádku, ale práci by 
prospělo jejich podrobnější interpretace a analýza v širším společenském kontextu. 

Cílem práce bylo dle autorky „informovat pedagogickou veřejnost o možnostech 
dobrovolnické činnosti středoškoláků a ukázat způsoby jak a proč nabízet 
dobrovolnické aktivity studentům středních škol ze strany školy“.  Vzhledem k povaze 
výzkumného šetření (které také mělo svůj vymezený cíl) by cíl práce měl být upraven. 
Uvedená formulace cíle odpovídá spíše teoretické části práce. 


