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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma odpovídá studovanému oboru. Autorka se věnuje tématu dobrovolnictví seniorů, které má svá specifika. 
Téma je relevantní vzhledem k oboru SOS. 
 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 

 
2 

V rámci teoretického vymezení autorka zahrnuje základní koncepty dobrovolnictví se zaměřením na 
dobrovolnictví seniorů. Zabývá se také mezigeneračními programy. 

 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

3 

Výzkumné otázky jsou formulovány obecně, otázky 1 a 2 jsou velmi podobné. VO1: Jaké jsou možnosti 

dobrovolnického zapojení seniorů v mezigeneračních programech v ČR? VO2: V jakých programech v ČR 
vystupují senioři dobrovolníci v roli poskytovatele služby nejmladší generaci? Další 4 otázky jsou konkrétnější a 
v rámci práce s nimi autorka dobře pracuje. 
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

3 

Autorka zvolila výzkum pomocí kvalitativního přístupu dvoufázovou metodou – mapování zdrojů a rozhovory. Na 
str. 53 uvádí, že provedla rozhovor se šesti koordinátorkami, na str. 54 pak jen se čtyřmi. 
Rozhovory přinášejí nové poznatky v rámci zkoumané problematiky. 
 

Kvalita závěrů práce 
 

3 

Zjištěné informace autorka uvádí popisně, za největší přínos považuji zmapování mezigeneračních programů 
v rámci ČR. Odpovědi na otázky 3 – 6 přiblížily motivaci seniorů pro mezigenerační spolupráci i možné bariéry 

této spolupráce.  
 

Práce se zdroji 
 

2 

Autorka vychází z dostupných zdrojů. Jak sama v práci zmiňuje, těchto zdrojů není mnoho. Otázkou je, nakolik 
autorka prozkoumala zahraniční zdroje. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

3 - 4 

Práce má nedostatky jak ve struktuře, tak v návaznostech jednotlivých kapitol. Obsahuje nejednotné 
formátování a gramatické chyby.  

Např. Zároveň mi také tyto primární data připravili základ pro druhou fází výzkumného šetření. 
Četné odkazy na literaturu pod čarou na konci stránek ruší celistvost textu. 
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Celková známka před obhajobou:  3 
 
Diplomová práce odpovídá požadavkům na diplomové práce na Katedře studií občanské společnosti, doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
  

 

Otázky k obhajobě: 

V závěru práce se věnujete možnostem oslovování dobrovolníků do mezigeneračních programů. Jaké kroky byste 

doporučila, aby se zvýšil zájem o tuto spolupráci ze strany seniorů? 

 

V Praze dne 9.9.2020 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce 

 


