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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Téma je relevantní ve vztahu k oboru. Diplomantka se zabývá tématem dobrovolnictví seniorů, které 
je nutno pojímat jako součást problematiky dobrovolnictví obecně. Dobrovolnictví je integrální 
součástí studovaného oboru.  

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 2-3 

V teoretické části diplomantka velmi přehledně popisuje dobrovolnictví,  jeho základní 
charakteristiky.  Část 1.5. Legislativní úprava dobrovolnictví je velmi stručná. V této části nesprávně 
popisuje zákon č.198/2002 Sb. jako zákon vytvářející podmínky pro OPS, náboženské společnosti a 
církve (chybně uvedeno církevní společnosti) a jejich právnické osoby a občanská sdružení. 
Diplomantka nereflektuje novelu zákona zákonem č.86/2014 Sb., který mimo jiné reagoval i na nový 
občanský zákoník.  

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  2 

Diplomantka definuje cíl práce v úvodu práce a dále si stanoví dvě hlavní výzkumné otázky a ke 
každé otázce směřuje jedna podotázka (i když toto není explicitně řečeno). První otázka se 
s podotázkou částečně obsahově překrývají – „Jaká byla cesta seniorů k dobrovolnictví“ a „Jakou 
mají senioři motivaci k dobrovolnictví“.     

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 2 

Zvolená metoda biografického rozhovoru je relevantní k definovaným výzkumným otázkám. Počet 
provedených rozhovorů považuji za dostačující k provedení výzkumu zvolenou metodou analýzy 
rozhovorů. Postup provedení výzkumu je podrobně popsán. 

Kvalita závěrů práce 2-3 

Diplomantka naplnila cíle své práce. Na položené výzkumné otázky si přehledně odpovídá. V závěru 
práce (str.84) diplomantka  duplicitně s úvodem diplomové práce popisuje obsah jednotlivých 
kapitol práce.  Závěr práce se pak obsahově částečně překrývá se závěry výzkumu (6.4)  

Práce se zdroji 2-3 

Diplomatka pracuje se zdroji v rozsahu dostatečném pro diplomovou práci. Odkazování na použitou 
literaturu je na některých místech nesystematické. Např. na str. 15 je uveden odkaz na text Tošnera 
a Sozanské u odst.a) „evropský model dobrovolnictví…“  a další odkaz je na tentýž text je uveden u 
odst.b) „americký model dobrovolnictví …“ , ačkoliv se jedná evidentně o převzatý souvislý text 
uvedených autorů. Obdobně je tomu i na dalších místech. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 2-3 

Struktura práce je přehledná. Po gramatické stránce mohla být práci věnována větší pozornost – 
opakuji se chyby ve shodě podmětu a přísudku např.str. 43 „řada seniorů jsou finančně zabezpečeni.  
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Celková známka před obhajobou:  

2-3 podle výsledku obhajoby 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V čem byl významný zákon č.86/2014 Sb., kterým byl novelizován zákon č.198/2002 Sb., o 

dobrovolnické službě, a to i ve vztahu k seniorům.  

2. Na str. 36-37 popisujete tři teorie, které propojuji participaci seniorů v dobrovolnictví 

s odchodem do důchodu. Ke které z těchto teorií se přikláníte vy a proč. 

3. K bodu 2.7. Formy aktivního stárnutí -  Kluby seniorů:  setkala jste se s aktivitou Nadace Charty 77 

Projekt Sensen?  Jedná se podle vás o významnou formu aktivního stárnutí?    

 

V Praze dne  13.9.2020 

Podpis oponenta práce: 

 

 


