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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Jaká jsou specifika střední školy ve vztahu k podpoře a rozvíjení dobrovolnických 

aktivit studentů?
2. V čem spatřujete hlavní přínos příručky předložené v praktické části diplomové práce 

a jak si představujete její využití v praxi?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce řeší téma, které je v obecné poloze již dosti rozpracované. Zaměření na 
střední školu a vývojovou etapu dospívání však skýtalo naději, že bude rozvinuto v nových 
zajímavých souvislostech a stane se zdrojem užitečných informací pro pedagogické 
pracovníky. 

Splnění cíle

Cíl práce, informovat pedagogickou veřejnost o možnostech dobrovolnické činnosti 
středoškoláků a ukázat způsoby jak a proč nabízet dobrovolnické aktivity studentům 
středních škol ze strany školy, byl autorkou splněn, na druhou stranu se domnívám, že u textu 
tohoto typu by bylo vhodné aspirovat také na analytický pístup k řešené problematice.

K teoretické části 

Celkový ráz textu je deskriptivní, teoretická část koncipovaná do dvou hlavních kapitol je 
vzhledem k tématu až přetížená partií věnovanou historii dobrovolnictví. Subkapitolu 
představujícící dobrovolnické projekty by bylo vhodnější buď vtělit do příručky pro učitele, 
která je hlavním výstupem části praktické, neboť tak by se učitelům dostalo konkrétnějších 
praktických inspirací, nebo ji zařadit do přílohy diplomové práce, protože projekty nejsou 
autorkou nijak analyzovány ani sociálně pedagogicky reflektovány. 
Přes moje doporučení diplomantka pominula teoretickou reflexi obecnějších úkolů střední 
školy, což by následně umožnilo nahlížet téma dobrovolnictví na škole v celkovém kontextu 
středoškolského vzdělávání.

K části praktické

Také praktická část je členěna na dvě části. První obsahuje jednoduchý a dosti elementárně 
vyhodnocený průzkum ohledně dobrovolnické problematiky u vcelku rozsáhlého vzorku 
středoškoláků (137 respondentů). Druhá je tvořena již zmíněnou příručkou pro pedagogy Jak 
a proč podporovat dobrovolnické akivity studentů středních škol. Příručce by prospěla 
konkrétnější obsahová podoba (viz připomínka k teoretické části uvedená výše), také by bylo 
pro případné využit v praxi vhodné domyslet její grafickou stránku.

Další přípomínky
Seznam literatury nezačíná podle abecedy. Dílčí výhrady k jazykové stráce: viz 
standardizovaná část posudku. 
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