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Celková náročnost práce: 
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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce poskytuje zajímavý materiál a 
výsledky týkající se dobrovolnictví a práce s dobrovolníky v rámci sportovní akce, konkrétně na 

studii Olympijského parku Rio Lipno 2016. Stanovený cíl práce splňuje. Celkově práci 

hodnotím jako nadprůměrně dobře zpracovanou na úrovni bakalářské práce. Její praktické, ale 
i teoretické využití vidím jako nadprůměrné, organizátoři sportovních akcí mohou čerpat velmi 

zajímavé informace pro další práci s dobrovolníky. Práce však obsahuje některé nedostatky 
(viz níže dílčí hodnocení a připomínky), které však nijak zásadně nesnižují celkovou kvalitu.  

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, odpovídá zvolenému tématu. Práce 

obsahuje všechny povinné a zásadní kapitoly. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 26 zdrojů, z toho 4 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky na bakalářskou práci. Teoretická východiska obsahují základní oblasti, kterými se 
studentka ve výzkumu zabývá. Věcně i formálně správně cituje, adekvátně doplňuje vlastní 

komentář. Oblast dobrovolnictví však skýtá větší potenciál pro kvalitnější rešerši s větším 

využitím zahraničních vědeckých článků, výzkumů apod. V této části práce studentka využívá 
z velké části hlavně jednoho zdroje – Tošner, Sozanská (2006). 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 
zvolenému tématu a stanovenému cíli práce. Studentka vhodně kombinuje kvantitativní a 

kvalitativní výzkum. Zejména velmi pozitivně hodnotím provedené pozorování, jehož záznam 
(v přílohách práce) poskytuje velmi cenné a relevantní informace pro doplnění dotazníkového 

šetření. Taktéž záznam z pozorování poskytuje zajímavý a autentický pohled do situace tak, 

jak práci s dobrovolníky vnímala sama studentka, jakožto nejen výzkumnice, ale i 
dobrovolnice. Dotazníkové šetření je provedeno správně a adekvátně na úrovni bakalářské 

práce.  



f) Hloubka tematické analýzy – provedený výzkum poskytuje na úrovni bakalářské práce velmi 

podrobné a zajímavé informace o práci s dobrovolníky na sportovní akci včetně vyplývajících 

doporučení. Studentka zpracovala dané informace do adekvátní podoby a poskytla tak ucelený 
materiál pro rozvoj práce s dobrovolníky pro ČOV. 

g) Úprava práce – práce obsahuje některé nedostatky ve zpracování textu a seznamu literatury. 
Vše viz níže připomínky.  

h) Stylistická úroveň – stylistika zpracovaného textu je v pořádku a plně odpovídá akademické 
závěrečné práci. 

Připomínky:  

Str. 14 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „… neziskových organizacích. (Tošner, Sázanská, 
2006). Hranice …“ 

Str. 24 – překlep – „… byl založen roku 1899 na základně Olympijské charty, …“ 

Str. 30 – nesprávně uvedený zdroj u tabulky č. 1 – „Němeček, 2017“ 

Str. 30, tabulka č. 1 – překlep – „Počet dobrovolník“ a nedopsaná vysvětlivka – „Počet návštěvníků“ 

V práci je většinou uveden špatně zdroj Tošner, Sozanská (2006) – „Tošner, Sázanská (2006)“ 

V seznamu literatury jsou webové adresy nesprávně ponechány ve formě hypertextového odkazu 

(modré, podtržené), zarovnání u některých elektronických zdrojů způsobuje nepříliš dobrou úpravu 
textu (např. pouze 3 slova na jeden celý řádek, apod.) 

Str. 39, 42, 43, atd. – za slovem „viz“ se nepíše tečka, není to zkratka. 

Str. 41 – nesprávně uvedený zdroj u obrázku č. 2 – „Hendl, 2008“ 

Str. 50 – odstavec vytvořený uprostřed věty – „… tvrzení/motivů na stupnici 1-5 podle intenzity …“ 

Str. 50 – zbytečné opakování slov – „…převládajícím motivem angažovanosti ve sportovním 
dobrovolnictví jasně převládá motiv získání nových zkušeností a znalostí, …“ 

Str. 60 – nesprávné skloňování – „V současném světě plných technologiích …“ 

Zarovnání textu v tabulkách je do bloku, čímž jsou slova někdy „roztažena“ na celý řádek a nepůsobí 

to příliš upraveně. 

Na str. 70 – 71 studentka interpretuje: „Jednoznačně nejčastější oblastí kritiky se stala kvalita 
stravování, kdy se téměř polovina respondentů 43,2 % (41) z celkových 82 vyjádřila k této záležitosti.“ 

41 respondentů z 82 je však přesně 50 %. Tato data jsou tak nepřesná a hlavně pro čtenáře nejasná. 
Podobně pak na str. 76-77, kdy je 36 respondentů z 86 uvedeno jako 37,9 %, přičemž to je 41,9 %. 

Studentka nejspíše uváděla procenta, vztažená k celkovému výzkumnému souboru, což je 94 
respondentů. 

Otázky k obhajobě: 

1. Byly výsledky výzkumu předloženy zástupcům ČOV? Pokud ano, jaká byla reakce a zpětná vazba 
ČOV ke spolupráci s dobrovolníky? 

2. Máte zájem účastnit se jako dobrovolnice dalších akcí pod ČOV, např. dalšího chystaného 
olympijského parku při příležitosti OH 2018? Proč ano, proč ne? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 
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