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1) Věcný přínos práce a její přidané hodnota; 

Posuzovaná DP analyzuje vztah mezi působením organizací dobrovolných hasičů na lokální 

úrovni a rozvojem místních komunit. K posouzení významu těchto organizací v komunitním 

rozvoji využívá koncept sociálního kapitálu. Na pozadí sekundární analýzy výzkumu 

dobrovolníků (z r. 2009) autorka pomocí pěti indikátorů odkrývá charakter jednotlivých 

složek sociálního kapitálu dobrovolných hasičů. Dospívá k závěru, že dobrovolní hasiči 

pozitivně přispívají rozvoji kolektivního sociálního kapitálu a hrají významnou roli v rozvoji koheze 

místních komunit.  Toto zjištění není banální. Dobrovolní hasiči v dobovém, ale i 

v současném kontextu české společnosti často vystupují jako spíše pitoreskní postavičky 

dotvářející dobový kolorit spíše v pejorativním slova smyslu.  Aktuálně musí např. čelit 

snahám o vyřazení jejich organizací z občanské společnosti. Autorčino zjištění o jejich 

významu pro místní komunity patří mezi velmi ojedinělá prokazatelná zjištění tohoto druhu. 

Autorka také provedla vlastní kvalitativní empirické šetření na vybraném vzorku 

dobrovolných hasičů a získala množství autentických výroků, které vhodně ilustrují její 

základní zjištění vyplývající ze sekundární analýzy kvantitativních dat a dokonce ji pomohly 

odkrýt i zatím neprozkoumané prvky tradice a rodinné identity v dobrovolném hasičství. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka na pozadí velmi dobře propracovaných teoretických východisek formulovala 

výzkumné otázky a hypotézy sekundární analýzy i svého výzkumu. Odpovědi autorky na 

položené otázky považuji za relevantní, nicméně práci mi chybí závěrečné zobecnění 

odpovědí na jednotlivé výzkumné otázky, které by dokumentovalo autorčin nadhled nad 

jednotlivými dimenzemi sociálního kapitálu dobrovolných hasičů a její schopnost uplatnit 



 

 

 

koncept sociálního kapitálu při identifikaci pozice dobrovolných hasičů mezi jinými typy 

dobrovolníků. 

 

3) Strukturace práce; 

Struktura práce je standardní a jednotlivé části práce jsou logicky a metodologicky dobře 

propojené, resp. lze říci, že témata dobrovolnictví a sociálního kapitálu, přehledně popsané 

v teoretické části práce, se smysluplně prolínají i analytickou částí. 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Autorka si pro svoji analýzu zvolila vhodný operacionalizační aparát (kvantitativní i 

kvalitativní indikátory). Při své argumentaci se opírá o empirickou evidenci, která dodává 

legitimitu jejím zjištěním. 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

 Kvalitu propracování teoretických východisek v podobě teorie dobrovolnictví a sociálního 

kapitálu považuji za velmi dobrou. 

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Autorka použila ve svém výzkumu kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody, kterou 

výstižně a korektně popsala a zdůvodnila. 

 

7) Využití literatury a dat; 

Autorka využila širokou škálu relevantní domácí i zahraniční literatury. Její zpracování a 

prezentaci lze pro DP hodnotit jako více než dostačující. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Ze stylistického hlediska lze práci hodnotit spíše jako velmi dobrou. V práci jsem 

nezaznamenal častější překlepy ani nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „velmi dobře“ až „výborně“. 



 

 

 

 

 

 

Datum: 9. 6. 2014                                                                    Podpis: Pavol Frič 


