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Mezigenerační programy, realizované osobami staršími 50 let v cizích 

rodinách 

 

Bakalářská práce si jako hlavní cíl klade zjištění toho, co překáží koordinátorkám 
programu 3G-tři generace při naplňování kapacit projektu ze stran klientů a 
dobrovolníků.  
Obecná část práce obsahuje několik kapitol týkajících se povahy a struktury rodiny, 
charakteristiky osob starších než 50 let, prarodičovskou roli a její znaky, včetně 
významu prarodičů pro vnoučata. Je popsána i historie mezigeneračních programů, 
včetně programu 3G-tři generace.  
V praktické části autorka popisuje svůj kvalitativní výzkum. Použila volné 
polostrukturované rozhovory prostřednictvím telefonátů a dotazníky s otevřenými 
otázkami. Celkem se výzkumu zúčastnilo 7 respondentek, které pracují jako 
koordinátorky programu 3G-tři generace.  
Hlavní výzkumná otázka zněla: „Na jaké překážky naráží program 3G-tři generace 

při náboru nových dobrovolníků a klientů, že kapacity nejsou naplněny?“ 

Podotázky se týkaly vlivu dostupných financí na propagaci projektu, oslovitelnosti 

dobrovolníků je pro tuto službu těžce, nasycení skupiny potenciálních 

dobrovolníků vlastními aktivitami, případně péčí o vlastní vnoučata. Dále autorka 

zkoumala předpoklad, že cílová skupina dobrovolníků nemá potřebu stavět se do 

role prarodičů ani ji vyhledávat, předpoklad, že je větší množství rodin i 

dobrovolníků hlásících se do programu s jiným očekáváním, než jaké jsou jeho 

možnosti. Posledním testovaným předpokladem bylo tvrzení, že o zapojení do 

programu mají větší zájem rodiny než potencionální dobrovolníci – osoby starší 50 

let. 

Při interpretaci výsledků svého šetření autorka využívá i vlastní zkušenost z práce 

koordinátorky dobrovolnického programu, odlišuje ji však od toho, co od 

respondentek zjistila. V závěru mohla pregnantněji formulovat doporučení pro 

další řízení programu.  



Jako zdroje jsou využity současné české prameny. Citovaný zákon o rodině už není 
platnosti. Tvrzení, že rozvody byly u nás uzákoněny po druhé světové válce, 
neodpovídá skutečnosti. 
Některé formulace jsou neobratné, ale práce je srozumitelná. (Např., že 
„Výzkumem byly zjištěny vyřčené otázky.“) 
Citace jsou téměř v pořádku, až na to, že v textu se vyskytují často za koncem věty 
(správně by měly být její součástí). Gramatické chyby a překlepy jsou sporadické. 
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