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Ve	  své	  bakalářské	  práci	  se	  Zuzana	  Wágnerová	  rozhodla	  věnovat	  faktorům,	  které	  
ovlivňují	  občanskou	  participaci	  mladých	  lidí.	  Po	  prostudování	  odborné	  literatury	  
se	  zaměřila	  blíže	  na	  vliv	  jednoho	  z	  faktorů	  sociální	  kapitál	  na	  občanskou	  
participaci	  mladých	  dobrovolníků	  s	  využitím	  konceptu	  sociálního	  kapitálu	  R.	  
Putnama.	  Konkrétně	  si	  studentka	  stanovila	  za	  cíl	  zjistit,	  jak	  organizátoři	  
studentských	  iniciativ	  vnímají	  sociální	  kapitál	  organizace,	  ve	  které	  působí,	  ve	  
vztahu	  k	  jejich	  osobní	  občanské	  angažovanosti	  v	  dané	  organizaci.	  Téma	  vlivu	  
sociálního	  kapitálu	  na	  občanskou	  angažovanost	  a	  spolupráci	  jak	  mezi	  či	  uvnitř	  
skupin	  či	  organizací	  	  je	  relevantní	  a	  stále	  aktuální	  téma.	  Empirické	  zpracování	  
tohoto	  tématu,	  jak	  se	  studentka	  taky	  v	  průběhu	  práce	  přesvědčila,	  není	  zcela	  
snadné.	  
	  
V	  teoretické	  části	  práce	  studentka	  představuje	  a	  srovnává	  jednotlivé	  pojetí	  
konceptu	  sociální	  kapitál	  a	  také	  určité	  kritiky,	  které	  se	  v	  souvislosti	  
s	  Putnamovým	  konceptem	  sociálního	  kapitálu	  v	  současnosti	  objevují.	  Je	  
věnována	  také	  pozornost	  způsobům,	  jak	  se	  sociální	  kapitál	  dá	  měřit	  a	  diskuzi	  
pozitiv	  i	  negativ	  jednotlivých	  možný	  přístupů.	  Škoda	  jen,	  že	  v	  teoretické	  části	  
nebylo	  více	  prostoru	  věnováno	  vztahu	  občanské	  participace,	  potažmo	  občanské	  
participace	  v	  organizacích	  občanské	  společnosti	  a	  sociálního	  kapitálu.	  Uvítala	  
bych	  také	  přesnější	  využití	  poznatků	  z	  teoretické	  části	  k	  formulaci	  výzkumných	  
otázek	  a	  při	  interpretaci	  zjištěných	  dat.	  
	  
Studentka	  zvolila	  možný	  způsob,	  jak	  postupovat	  v	  rámci	  empirického	  šetření.	  
Realizovala	  kvalitativní	  výzkum	  s	  využitím	  polostrukturovaných	  rozhovorů.	  
Protože	  studentku	  mimo	  jiné	  zajímal	  sociální	  kapitál	  organizací	  občanské	  
společnosti	  (potažmo	  reflexe	  povahy	  tohoto	  kapitálu	  aktéry)	  uvítala	  bych,	  kdyby	  
při	  představování	  informátorů	  v	  metodologické	  části	  byla	  věnována	  větší	  
pozornost	  také	  představení	  organizací,	  ve	  kterých	  informátoři	  participují.	  	  
	  
V	  empirické	  části	  práce	  studentka	  prezentuje	  svá	  zjištění	  s	  využitím	  dat	  
z	  výzkumu.	  Obecně	  bych	  uvítal,	  kdyby	  samotné	  analýze	  byla	  věnována	  v	  práci	  
větší	  pozornost	  a	  to	  jak	  rozsahu,	  tak	  formě	  zpracování.	  Studentka	  se	  více	  méně	  
omezuje	  jen	  na	  popis	  jednotlivých	  témat	  s	  využitím	  získaných	  dat.	  Přičemž	  volba	  
témat	  	  jednotlivých	  kapitol	  není	  v	  textu	  nijak	  komentována,	  potažmo	  chybí	  
jasnější	  propojení	  tématu	  dané	  kapitoly	  s	  tématem	  práce.	  Např.	  z	  textu	  není	  
jasné,	  proč	  při	  popisování	  vztahu	  aktérů	  k	  organizaci	  studentka	  volí	  kategorii	  
členství	  v	  organizaci.	  Jak	  povaha	  členství	  souvisí	  se	  sociálním	  kapitálem,	  
potažmo	  s	  občanskou	  participací	  aktéra?	  Také	  bych	  vzhledem	  k	  tématu	  práce	  
uvítala,	  kdy	  bylo	  věnováno	  více	  pozornosti	  samotné	  reflexi	  aktérů,	  jak	  dle	  jejich	  
zkušenosti	  povaha	  sociálního	  kapitálu	  ovlivňuje	  jejich	  občanskou	  participaci.	  Ty	  
zjištění,	  která	  jsou	  v	  práci	  prezentována,	  považuji	  za	  cenná,	  bohužel	  nejsou	  příliš	  
bohatá.	  
	  



Z	  akademického	  hlediska	  je	  práce	  přijatelná,	  autorka	  náležitě	  odkazuje	  a	  dokládá	  
své	  teze	  odkazy	  na	  odbornou	  literaturu.	  Ne	  zcela	  standardně	  je	  však	  zpracována	  
literaturu	  na	  závěr	  práce.	  	  
	  
Vzhledem	  k	  výše	  uvedenému	  práci	  doporučuji	  k	  obhajobě	  s	  hodnocením	  velmi	  
dobře	  či	  dobře	  s	  přihlédnutím	  k	  obhajobě.	  	  
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