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1. Obsah a struktura práce 

Posuzovaná práce je v podstatě rozdělena na tři základní části. První, poměrně 
rozsáhlá část má poskytovat teoretická východiska zkoumání neformálního vzdělávání 
dobrovolníků v neziskových organizacích. Zahrnuje kapitoly: 1. Občanská společnost, 2. 
Neziskové organizace, 3. Dobrovolnictví a 4. Neformální vzdělávání. Následuje 
charakteristika metodologického přístupu, který autorka využila při svém empirickém 
zkoumání zvoleného tématu na případu dvou neziskových organizací v ČR. Třetí a 
nejrozsáhlejší část práce tvoří popis empirických zjištění. Závěrem autorka shrnuje odpovědi 
na jednotlivé dílčí výzkumné otázky. Takto vystavěnou strukturu práce lze považovat za 
přiměřenou k charakteru práce, avšak se dvěma výhradami: 1. v práci se nenachází 
subkapitola, která by byla věnována cílům a hypotézám práce jako celku a 2. část práce, 
která se věnuje metodologii, neobsahuje subkapitolu operacionalizace pojmů využitých při 
kvantitativním výzkumu. 
 
2. Odborná úroveň 

Jak bylo řečeno, pro práci jako celek si autorka nestanovila žádný cíl, což je symptom, 

který obvykle předznamenává roztříštěnost a zbytečnou extenzi teoretických východisek. 

Bohužel v posuzované práci k tomu skutečně došlo. Jen velmi malá část teoretických 

východisek autorce posloužila při interpretaci získaných dat a formulaci hypotéz, které 

v práci zcela chybí. Nelze se pak ani divit, když autorka za cíl svého výzkumného šetření 

nepovažuje ověření či vyvrácení hypotéz, ale jen „přinést faktické poznatky o vzdělávacím 

programu přípravy dobrovolníků k vykonávání dobrovolné činnosti a o evaluaci tohoto 

vzdělávacího programu.“ (str. 34) Tím autorka přisoudila svojí práci čistě popisný charakter.   

 Problém odtažitého a extenzivního teoretického východiska se naplno projevil při 
formulování výzkumného problému, za který autorka považuje otázku: „jaké jsou základní 
aspekty vzdělávacího programu přípravy dobrovolníků a jeho evaluace ve vybraných 
neziskových organizacích INEX-SDA a YMCA v České republice?“ V teoretické části práce se 
sice dozvíme, co je to občanská společnost, neziskové organizace, dobrovolnictví a 
neformální vzdělávání, ale nedozvíme se nic o tom, které „aspekty vzdělávacího programu 
přípravy dobrovolníků a jeho evaluace“ považuje autorka za „základní“ a proč je vlastně chce 
zkoumat. 

Autorka tvrdí, že: „Výzkumný problém byl definován s ohledem na výzkumné cíle.“ 

(str. 34) Tím vlastně prokázala, že stanovení výzkumných otázek předbíhalo stanovení 

výzkumného cíle a nevycházelo z teoretických východisek a mělo jen intuitivní povahu. 

Navíc, navzdory tvrzení autorky, neshledávám mezi výzkumnými cíli, (což jsou zřejmě 

výzkumné otázky, protože formulaci výzkumných cílů jsem v práci nenašel) viditelnou 

korespondenci. Dílčí výzkumné otázky formulovala autorka následovně: 
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1. Jakým způsobem jsou dobrovolníci neziskovou organizací připravováni k výkonu 
dobrovolné činnosti? 
2. Jakým způsobem přistupuje nezisková organizace k evaluaci vzdělávacího 
programu přípravy dobrovolníků? 
3. Je vzdělávací program přípravy dobrovolníků INEX-SDA/YMCA v ČR hodnocen 
dobrovolníky jako dostačující? 
Klíčovým pojmem prvních dvou otázek je „způsob“, který je natolik široký, že jej lze 

jen těžce považovat za základní aspekt vzdělávacího programu. Zde je vidět fatální vliv 

absence operacionalizace pojmů. Čtenář neví, co si autorka představuje pod pojmem 

„způsob“ a proč si právě vybrala „způsob přípravy k dobrovolnictví a způsob přístupu 

k evaluaci“. Třetí výzkumná otázka je formulována velmi úzce a není jasné, proč je přiřazena 

ke dvěma velmi obecným otázkám dotazujícím se na „způsob“. 

 Práce přináší mnoho empirických údajů, které autorka neumí interpretovat na pozadí 

teoretických konceptů, které si zvolila (snad s výjimkou konceptu motivace k dobrovolnictví). 

Jejich prezentace je strukturována na pozadí empiricky identifikovaných témat, což dodává 

dané části práce docela přehledný charakter. 

 

3. Práce s literaturou 

 Zpracování a prezentaci literatury lze pro bakalářskou práci hodnotit jako dostačující 

s doporučením, aby se autorka příště více soustředila i na zahraniční literaturu. 

 

4. Grafické zpracování 

 Grafická podoba textu a úprava stránek odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazykový styl práce hodnotím jako vyhovující. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Autorka by měla při obhajobě definovat hlavní cíl své práce, vysvětlit svůj postup při 
stanovování cílů a také proč nevypracovala hypotézy pro kvantitativní část svého výzkumu. 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Práci chybí teoretická i metodologická sevřenost. Zvolená metodika kombinace 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu byla stanovena vhodně. Práce přinesla nové 

empirické poznatky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „dobře“. 

 

 

V Praze 31. 8. 2015     Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD. 


