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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na 95 stranách (bez příloh), obsahuje 9 grafů, 10 tabulek a 2 obrázky.  

 

Stupeň splnění cíle práce 

Hlavní cíl výzkumu bakalářské práce, stanovit analýzu spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým 

olympijským výborem, byl splněn. Dílčího cíle představujícího návrhy a doporučení ke zvýšení 

spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem, bylo také dosaženo, nicméně 

tento záměr bych neoznačila dílčím cílem, nýbrž dílčím úkolem BP. 

 

Logická stavba práce 

Bakalářská práce má jasnou logickou strukturu vzhledem ke stanovenému tématu a zaměření.  

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím citací (celkem 26 zdrojů, z toho 4 zahraniční). Pozitivně 

hodnotím obsahovou náplň kapitol zaměřenou přímo na problematiku, kterou se bakalářská práce 

zabývá. Citace bývají často vhodně komentované a přenesené do prostředí dobrovolnictví, kterému se 

tato BP věnuje.  

 

Adekvátnost použitých metod 

Výzkum byl proveden pomocí dotazování a pozorování. Kvantitativní metoda byla realizována 

prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Další metodou výzkumu bylo zúčastněné 



pozorování v přirozeném prostředí pomocí osobního dotazování. Pro kvalitnější získání informací se 

autorka BP této sportovní události účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. 

rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Za vyzdvižení stojí 

důkladný přepis pozorování (Deník výzkumníka – v příloze BP). 

Kladně hodnotím, že v kapitole 4 Metodologie je vypracována operacionalizace dotazníku (dotazník je 

ve svém úplném znění také součástí příloh). Ve volbě metodik a v jejich aplikaci je bakalářská práce 

nadprůměrná. 

 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos diplomanta 

Výzkum spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci 

Olympijský park Rio – Lipno 2016 je svým kvalitním zpracováním, pečlivou analýzou získaných dat a 

obsáhlým zhodnocením celého působení dobrovolníků na akci, přínosným podkladem pro vedení těchto 

dobrovolnických aktivit. Kapitola 5 Analýza spokojenosti spolupráce dobrovolníků s českým 

olympijským výborem je zpracována přehledně. Výsledky výzkumu jsou zobrazeny pomocí grafů, 

tabulek a textu. Grafy a tabulky jsou patřičně komentované. V kapitole 6 Návrhy a doporučení ke 

zvýšení spokojenosti spolupráce dobrovolníků s ČOV autorka vychází z výsledků dotazníkového 

šetření, pozorování dobrovolníků a vlastních poznatků. Pro zjištěné nedostatky autorka doporučuje 

praktická řešení. Jelikož hlavním cílem práce bylo zjištění názorů dobrovolníků a doporučení pouze 

dílčím cílem (úkolem), není pro tato doporučení vypracována finanční kalkulace. V kapitole 7 Diskuze 

je zhodnocen postup realizace sběru dat ke stanovené problematice. Veškerá zjištění jsou vysvětlena 

srozumitelnou formou a praktická využitelnost získaných informací se jeví jako nadprůměrná. Autorka 

v bakalářské práci, po zhodnocení názorů dobrovolníků na spolupráci s ČOV, vyvozuje patřičné závěry 

pro případné zlepšení dosavadního provozu, které povede k vyšší spokojenosti současných i budoucích 

dobrovolných pomocníků. 

 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

V Seznamu použité literatury jsou u webových stránek chybně ponechány hypertextové odkazy. Úprava 

práce je zdařilá. 

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Stylistická úroveň se jeví bez problémů.    

Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 

bakalářské práce.  

 

Připomínky:  

 s. 14, 17: chybně uveden zdroj: „(Tošner, Sázanská, 2006. s. 35)“, s. 16 také: (Tošner, Sazanská, 

2006) 

 Pro kapitolu 4 METODOLOGIE se nově zavedl název: METODIKA PRÁCE. 

 s. 29: chybně v Tabulce č. 1: Počet dobrovolnik 

 Dle formálních požadavků kladených na strukturu BP není uvedeno, že se má v textu užívat 

podtržení či tučného písma, jako se např. objevuje na s. 37, 38. 

Otázky k obhajobě: 

1) V publikacích, v BP, DP či dalších akademických pracích se můžeme setkat s termínem 

dobrovolnický a dobrovolný. Je mezi těmito termíny rozdíl? Pokud ano, objasněte, prosím. 

2) Z jakého důvodu jste dobrovolnicí Vy? Je tato zkušenost s dobrovolnictvím Vaše jediná? 

Plánujete se věnovat dobrovolnictví v budoucnosti?  

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:   

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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