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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
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Téma je relevantní vzhledem ke studovanému oboru, autorka se zabývá motivací zaměstnanců a dobrovolníků, 

kteří působí v OOS zaměřující se na péči o seniory. Výzkum prováděla v Organizaci pro seniory od června 2017 

do března 2018. Vzhledem k tomu, že dříve v Organizaci pro seniory působila jako dobrovolník, čerpala ze své 
vlastní zkušenosti. 
 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 

 
1 

Práce vychází z teorií motivace – je uvedeno definování motivace podle různých autorů a její základní dělení na 
vnitřní a vnější. 
Jsou uvedeny teorie motivace zaměstnanců - teorie instrumentality, teorie potřeb, Herzbergův dvoufaktorový 
model, teorie zaměřené na proces a motivační strategie ke zvýšení motivace zaměstnanců. Lenka Lísková 
vychází z rozdělení teorií motivací podle Michaela Armstronga.  

 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
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Hlavním cílem práce bylo porovnat motivace zaměstnanců a dobrovolníků pracujících v Organizaci pro seniory. 
Dalším cílem bylo zjistit, zda a případně jak, se v organizaci momentálně liší řízení zaměstnanců a 
dobrovolníků. 
Posledním cílem bylo zjistit, zda zjištěným výsledkům motivace zaměstnanců a dobrovolníků odpovídá některá 
z motivačních teorií uvedených v teoretické části práce. 
 
Autorka stanovila výzkumné otázky: 
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 
 

1 

Výzkum probíhal jako případová studie s cílem detailního porozumění zjistit motivace zaměstnanců a 
dobrovolníků této organizace, vzájemně je porovnat a zjistit podobnosti, případně odlišnosti v nich, dále 
prozkoumat, zda se liší řízení těchto dvou skupin respondentů s ohledem na jejich charakteristiky a zjistit, zda 
tyto motivace odpovídají motivačním teoriím z teoretické části práce. 

 
Hlavními technikami sběru dat byly neformální hloubkové rozhovory a zúčastněné pozorování. Neformální 
rozhovory  zvolila vzhledem k faktu, že dříve v organizaci působila jako dobrovolník. Otázky pokládala nahodile, 
neměla je předem připravené. Rozhovory se odvíjely spontánně podle aktuálního naladění respondenta, jeho 
času atd. Autorka provedla 28 rozhovorů. S každým respondentem vedla dva rozhovory, se dvěma 
respondenty potom tři rozhovory.  
Další metodou bylo zúčastněné pozorování, které využívala jako doplnění informací z rozhovorů. Pozorovala 
interakce mezi dobrovolníky a zaměstnanci, plnění jejich pracovních úkolů, a také jejich chování, které 
pomohlo ověřit, zda jejich odpovědi v rozhovorech korespondující s realitou.  
 
 

Kvalita závěrů práce 
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Studentka zjistila, že motivace zaměstnanců nejvíce odpovídaly kombinaci více motivačních teorií z literatury. 
Kombinaci motivační teorie potřeb (Maslow a Aldefer), relevantní byla i Herzbergova teorie satisfaktorů a 
dissatisfaktorů. U dobrovolníků se shodně jako u zaměstnanců jednalo o kombinaci teorií, s převládajícími 
motivacemi dobrovolníků podle psychologické perspektivy. Relevantní byla i reciproční motivace, 
normativistická a nerozvinutá teorie. 
Druhá výzkumná otázka se dotazovala na rozdíly v organizaci v řízení zaměstnanců a dobrovolníků. Rozdíly v 
řízení zaměstnanců a dobrovolníků nejsou téměř žádné. Vedoucí organizace řídí zaměstnance i dobrovolníky 
stejným způsobem, který respondenti popsali jako demokratický, participativní a přátelský. Respondenti byli s 
tímto stylem řízení spokojeni, avšak reflektovali potřebu více individualizovaného řízení v souvislosti s 
individuálními charakteristikami respondentů, jejich hodnotami a motivacemi. Obě skupiny respondentů by 
také ocenili větší profesionalizaci dobrovolnictví v organizaci. 
Závěrečná doporučení pro organizaci jsou: větší profesionalizace dobrovolnictví (zaměstnání koordinátora 
dobrovolníků, propracovaný systém získávání dobrovolníků, školení a trénink dobrovolníků, atd.); zlepšení 
komunikace vedení organizace směrem k zaměstnancům a dobrovolníkům; větší oceňování dobrovolníků 
prostřednictvím pochval či oslavou dne dobrovolníků a zavedení situačního vedení pracovníků v závislosti na 
jejich dovednostech a odhodlanosti k práci. 
 

Práce se zdroji 
 

1 

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. Použitá literatura zdroje jsou vhodné. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1 

Práce je rozdělena do několika kapitol, logika návaznosti, formulační a gramatická úroveň i grafická úprava je 
standardní. 
 

 
Celková známka před obhajobou:  

 
Diplomovou práci Bc. Lenky Lískové doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení 2. 

 

Otázky k obhajobě: 

1/ Byly správně formulované výzkumné otázky – zejména vzhledem k tomu, že studentka má s OOS osobní 
zkušenost? 
 
2/ Vycházejí formulované závěry z provedeného výzkumu? 
 

3/ Za jakých podmínek může být splněn požadavek „potřeby více individualizovaného řízení v souvislosti s 

individuálními charakteristikami respondentů, jejich hodnotami a motivacemi“? 

V Praze dne 1. 9. 2018 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


