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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Motivace dobrovolníků v oblasti neziskových organizací při realizaci veřejně 
prospěšných projektů 

Jméno autora: Martin Sulík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS 
Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Švábenická 
Pracoviště vedoucího práce: externí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma motivace dobrovolníků je ne zcela běžné a je zcela adekvátně náročné pro téma diplomové práce. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno beze zbytku. Bylo zmapováno dobrovolnictví na území ČR, s ohledem na motivaci dobrovolníků, a na 
základě průzkumu vypracován návrh k realizaci.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor prokázal samostatnost i schopnost tvůrčího myšlení v průběhu celé práce a adekvátně reagoval na konzultační 
připomínky.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor zpracoval odbornou literaturu k tématu velmi dobře, s přihlédnutím k tomu, že zdroje k tomuto tématu jsou 
limitované.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Autor používá přiměřeného, i když místy spíše osobně laděného, jazyka a 
velmi vhodnou typografickou úpravu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor prokázal aktivitu v získávání zdrojů informací k tématu práce. Vzhledem k tématu jsou to zdroje různorodé. Úroveň 
citací je v souladu s citačními zvyklostmi.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

V teoretické části práce jsou popsána témata částečně různorodá, jejichž zpracování se ale nakonec spojuje 
v tématu motivace dobrovolníků. Průzkum a popis jeho výsledků jsou na velmi dobré úrovni.  Otázky jsou zřetelně 
vztaženy k cíli práce.  Autor také v popisu výsledků reflektujete náměty na další průzkumy a reflektuje možné limity 
ve výsledcích (respondenti, kteří se cítí nedoceněni, možná neodpovídali). Vyvozené návrhy na motivaci 
dobrovolníků jsou pak velmi praktické a je třeba vyzdvihnout, že i přes zjevné osobní zaujetí autora tématem jsou 
závěry postaveny striktně na průzkumem zjištěných skutečnostech a pouze na těch, které lze považovat za 
prokazatelné. Celkově je práce na velmi dobré úrovni. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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