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(1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 

Tématem diplomové práce je dobrovolnictví seniorů. Tato práce se zaměřovala na perspektivu seniorů, 
místo dobrovolnictví v jejich životní cestě a jejich vnímání přínosů dobrovolnictví. Téma je ve vztahu 
k oboru studií zdůvodněno. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 3- 

Teoretická část obsahuje všechny podstatné koncepty pro následný empirický výzkum a v tom plní roli 
základního konceptuálního rámce. Teoretická část představuje přehledně a v základních obrysech pojem 
dobrovolník a dobrovolnictví. Vychází přitom především jen z 2 zdrojů na toto téma v češtině a ze zákona 
o dobrovolnické službě, přičemž několik ostatních odkazů, které zde nalezneme, má spíše doplňující roli. 
V dalších částech je podobným způsobem uveden pojem senior a aktivní stárnutí a kvalita života. Rešerše 
a z ní vyplývající přehled studentky o tématu není široký. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  2 

Práce si stanoví dvě hlavní výzkumné otázky. Jedna se zaměřuje na cestu seniorů k dobrovolnictví, druhá 
na přínos dobrovolnictví pro subjektivně vnímanou kvalitu života seniorů. 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 3 

Studentka si volí jako metodu sběru dat biografický rozhovor, který odpovídá především první výzkumné 
otázce (tj. cestě k dobrovolnictví), nicméně lze jej použít i pro zjišťování subjektivně vnímané kvality 
života (druhá otázka). Vzhledem k tomu, že šlo o biografické rozhovory, dá se 7 rozhovorů považovat za 
přiměřený počet. Studentka oslovila seniory dobrovolníky jako informačně bohaté případy přes 
organizaci, která má dobrovolnický program pro seniory, což je vhodný postup. Analýza probíhala 
metodou otevřeného kódování. Studentka se v analýze pečlivě držela postupu kódování/vytváření 
kategorií. Na druhou stranu kategorie nejsou rozpracované a jistě by bylo možné jejich interpretaci a 
souvislosti dále promýšlet (například proč kategorie „minulost“ není součástí dobrovolnické cesty; zda je 
vhodná kategorie „charakteristika dobrovolnictví“ a proč není tato kategorie interpretována; proč jsou ve 
výsledném schématu přínosy dobrovolnictví pojaty jako „výsledek“ kategorie kvalita života a ne 
například obráceně atd.). Výsledek analýzy je znázorněn schématem, které jednotlivé kategorie provazuje 
v určitém kruhu šipkami (graf 4). Domnívám se, že je to jeden možný způsob, jak na výsledné kategorie 
souhrnně nahlížet. Přesto si lze klást otázky, zda by jiný model nebyl výstižnější (například je 
dobrovolnická cesta dobře pojata jako jedna ze „zastávek“ v modelu, neměla by být „rámcem“ pro tento 
model?)   

Oceňuji to, že se studentce povedlo získat data i v době omezení pohybu kvůli pandemii, a to způsobem 
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ohleduplným k seniorům. 

Kvalita závěrů práce 3 

Závěr práce se poněkud překrývá se závěry výzkumu (6.4). Práce zodpověděla stanovené výzkumné 
otázky a stanovené cíle způsobem, který má určité nedostatky, ale zároveň je velmi pečlivý, průhledný a 
systematicky provedený. Práci by prospělo, kdyby byla zjištění dotažena do doporučení pro organizaci, 
která s dobrovolníky/seniory v rámci programového dobrovolnictví pracuje.  

Práce se zdroji 2 

Studentka odkazuje na zdroje pečlivě v jednotném systému odkazování v celé práci v poznámkách pod 
čarou. V odkazu na s. 36-37 (MUSICK, Marc A. Volunteers: a social profile) chybí druhý autor; u tohoto 
zdroje je to opakovaně. Studentka by možná mohla více využívat postup „op.cit.“, kdy i několikrát za 
sebou uvádí plnou citaci zdroje, jen s odlišnou stránkou (např. na s. 16-17 je 4x za sebou stejný zdroj, než 
dojde na „op.cit.“). 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 3 

Práce je přehledná, ale po jazykové stránce je třeba vytknout drobné, ale poměrně časté gramatické chyby, 
např. ve shodně podmětu s přísudkem ad. (např. s. 13 – 22 je 8 gramatických chyb, na s. 51 a 52 2x 
zkomoleno slovo kohorta na koherta) atd. 

 
Celková známka před obhajobou: dobře 

Otázka pro obhajobu: 

1. Vyberte si dvě z otázek, které jsou v posudku výše v části o metodě analýzy, a na ty 
odpovězte. 

2. Název práce je poměrně široký a proto mírně zavádějící. Jak byste práci nazvala jinak, aby 
název přesněji vystihoval to, o čem práce pojednává? 

Drobné komentáře: 

Nerozumím těmto větám: „Vzhledem k tomu, že dobrovolnictví seniorů je součástí aktivního stárnutí, 
respektive jedna z forem, o autory a publikace nebyla nouze. Navzdory tomu se domnívám, že je 
důležité uvědomit si možné limity práce a výzkumu a brát je na vědomí již při samotném výzkumu“ 
(82). 

Hodnocení výzkumu v závěru není běžné a neodpovídá žánru výzkumné diplomové práce („S 
tématem jako takovým se mi pracovalo dobře. Kladně hodnotím i dostupnou literaturu, kterou jsem 
využila pro teoretické uchycení tématu. Dále také kladně hodnotím organizaci, která mi s výzkumem 
pomáhala a také samozřejmě respondenty, seniory dobrovolníky, kteří mi vyprávěli a dovolili 
analyzovat celý jejich život“). 

V Praze dne 9. 9. 2020     

……………………………………………….  Podpis vedoucí práce 


