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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma odpovídá studovanému oboru. Autorka se zabývala organizací občanské 
společnosti, která se zaměřuje na péči o seniory, kteří trpí v různých stupních 
Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou nebo stařeckou demencí.  

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 

 
1 

V rámci teoretického vymezení autorka pracuje s pojmy motivace, motivace zaměstnanců, motivační teorie a 
jejich využití v praxi. Zabývá se také odlišnostmi motivace zaměstnanců a dobrovolníků. 
 
 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Hlavním cílem práce bylo porovnat motivaci zaměstnanců a dobrovolníků ve vybrané konkrétní organizaci 

občanské společnosti. Práce má praktické využití, kterým je poskytnutí zpětné vazby pro kvalitnější řízení 
zaměstnanců a dobrovolníků ve vybrané organizaci.  
Hlavní výzkumné otázky formulované autorkou:  
1) Jaké rozdíly jsou v organizaci v motivaci dobrovolníků a zaměstnanců? 
2) Jaké rozdíly jsou v organizaci v řízení zaměstnanců a dobrovolníků? 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

2 

Autorka zvolila formu kvalitativního výzkumu a jako výzkumný design případovou studii. 
Výzkumný vzorek činil 13 respondentů pracujících ve vybrané organizaci, z toho 7 zaměstnanců organizace, 5 
dobrovolníků a 1 koordinátor dobrovolníků. Základními metodami sběru dat byly hloubkové rozhovory a 
zúčastněné pozorování. Rozhovory probíhaly opakovaně. Autorka vedla nestrukturované rozhovory. Doplňkovou 
metodou bylo cílené pozorování. Tento výzkumný postup je v souladu s naplněním cílů práce. Ke zvážení je 
využití polostrukturovaných rozhovorů, které mohou být více zacíleny a sjednotit oblasti zjišťování pohledů 
jednotlivých respondentů. 

Kvalita závěrů práce 
 

2 

Autorka shrnula závěry zjištěné z rozhovorů a pozorování. Mezi hlavní závěry patří zajištění koordinátora 
dobrovolníků, situační vedení, zlepšení komunikace a uznání dobrovolnické práce. Tyto závěry jsou poměrně 
obecné, zasloužily by větší rozpracování. Chybí zdůvodnění nebo zamyšlení se nad získanými výsledky a z toho 
vyplývající konkrétnější doporučení. 
 

Práce se zdroji 
 

1 

Autorka vychází z dostupných zdrojů a to jak tuzemských, tak zahraničních. Použité zdroje odpovídají 
zvolenému tématu.  
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1 

Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce obsahuje některé stylistické 
nedostatky. 
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Celková známka před obhajobou:  
 
Diplomová práce odpovídá požadavkům na diplomové práce na Katedře studií občanské společnosti, doporučuji 
k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka  2 

 

Otázky k obhajobě: 

V práci navrhujete, aby se organizace zaměřila na větší profesionalizaci dobrovolnictví. Vhodné by 

bylo, kdyby organizace vyčlenila jednotlivce, nebo zaměstnala pracovníka, který bude v organizaci 

fungovat jako koordinátor dobrovolníků. Je to pro organizaci této velikosti efektivní? Kolik 

dobrovolníků by byla schopna pojmout? 

V práci nezmiňujete možnost adaptačního programu pro dobrovolníky. Jakým způsobem byste ho 

navrhla případně realizovat? 

 

 

 

V Praze dne 24. 8. 2018 
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