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1. Obsah a struktura práce 

Z hlediska profilu katedry je téma zcela vhodné, dokonce koresponduje s jednou z oblastí, na 

které se pracoviště v posledních letech zaměřuje. Práce má vzhledem ke standardním 

parametrům bakalářské práce nadprůměrný rozsah (přes 70 stran hlavního textu). Hlavní text 

je rozdělen do většinou přiměřeně dlouhých celků, některé podkapitoly se ale jeví jako příliš 

krátké (1.1, 2.1).  

 

2. Odborná úroveň 

Je třeba zaznamenat autorčinu snahu definovat nebo alespoň vymezit pro řešené téma zásadní 

pojmy a koncepty. Toto jinak chvályhodné úsilí může místy působit neproduktivně, pokud 

vede k příliš rozsáhlým exkurzům (to je mj. případ konceptu neformálního vzdělávání a jeho 

souvislostí nebo neziskového sektoru). Nicméně platí rovněž, že autorka prokázala zaujatost 

tématem občanské společnosti nebo dobrovolnictví, při jejich osvětlení pracuje s bohatou a 

reprezentativní literaturou, která je dostupná v češtině. Autorka si nevybrala jeden konkrétní 

koncept, k němuž by se ve své práci hlásila a zkoušela jej rozvíjet. Místo toho pracuje spíše 

s tím, co bychom mohli nazvat společný jmenovatel různých perspektiv. 

Za textem je patrné značné autorčino nasazení vycházející ze snahy co nejpřesněji poznat 

sledovanou oblast a nahlédnout rozhraní mezi aktivním občanstvím realizovaným cestou 

dobrovolnictví a vzděláváním, a to jak ze strany sledovaných organizací, tak lidí s nimi 

spojených.  

Jednotlivé kapitoly jsou někdy spíše tematicky „spřízněné“, než aby byly těsně propojené a 

provázané. Předložená práce má převážně popisný charakter, sama autorka ji na jednom místě 

charakterizuje jako především kompilaci (s. 9). Současně platí, že v realizovaném šetření 

dospěla pomocí kombinace dotazníkového šetření a rozhovorů k nemalému bohatství 

informací. Zachytila skutečnosti, které rozhodně nejsou dobře známé, natož triviální. Její 

postup při zpracování dat lze označit jako transparentní.  



Faktografických chyb jsem objevil minimum (koncept permanentního vzdělávání je starší, 

než jak uvádí s. 30).   

 

3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou je v zásadě solidní, odkazování téměř trvale velmi pečlivé. Protokol o 

shodách upozorňuje na dvě pasáže (část souvětí na s. 33 a výčet ze s. 43–44), které jsou 

uvedeny jako parafráze, přestože se jedná o citace. Přikládám to autorčině opomenutí.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování nevykazuje větší nedostatky.  

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň je celkově dobrá, místy však kolísá (vyhodnocení byla upravená, nabité 

poznatky na s. 72).  

 

6. Podnět k rozpravě 

Pokud bychom měli překročit popisnou rovinu výstupů realizovaného šetření, nabízí se 

otázka, zda z podrobného a výstižného popisu a srovnání obou sledovaných organizací lze 

vyvodit určitá obecná doporučení pro zlepšení praxe vzdělávacích aktivit zaměřených na sféru 

dobrovolnictví.  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Předložená práce splňuje všechny základní nároky na tento typ odborného úkolu. Vzhledem 

k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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