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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Tématem diplomové práce je dobrovolnictví v rodině. Toto téma je ojedinělé v domácích výzkumech 
dobrovolnictví i v zahraničním kontextu. Na dobrovolnictví se ve výzkumech i v managementu dobrovolnictví 
obvykle nahlíží jako na individuální jednání, jehož sociální kontext se zkoumá nepřímo, pokud vůbec. V tom 
smyslu je práce výjimečným a potřebným příspěvkem k výzkumu dobrovolnictví.  

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 1 

Teoretická část práce je založena na důkladné rešerši domácí i zahraniční literatury k tématu. Jsou zde 
představeny hlavní teoretické přístupy a koncepty ve vztahu k dobrovolnictví a jeho přenosu v rámci rodiny a 
domácnosti. Teoretická část je sama o sobě užitečným shrnutím relevantní zahraniční literatury k dobrovolnictví 
v rodině, které u nás zatím není dostupné. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  1 

Práce si stanoví cíl přispět k porozumění tomu, jak se v rodině předává dobrovolnictví, a druhotně též formulovat 
doporučení pro neziskové organizace, které s dobrovolníky pracují. Hlavní výzkumná otázka je: Jak dochází k 
přenosu dobrovolnictví v rodině z pohledu všech členů domácnosti? 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 1 

Existují kvantitativní výzkumy, které se zabývají příčinami dobrovolnictví, kde je struktura domácnosti zahrnuta 
jako jeden z faktorů, které mají na dobrovolnictví vliv (rodinný stav, počet dětí v rodině, věk dětí apod.). Tyto 
výzkumy vliv rodiny potvrzují; stejně tak se potvrzuje vliv rodinné socializace. Tato diplomová práce je nová 
v tom, že se prostřednictvím kvalitativního výzkumu dívá dovnitř rodin dobrovolníků a zkoumá, jak předávání 
dobrovolnictví v rodině funguje a co to znamená z pohledu jejích členů.  

Zvolená metodologie – výzkumný design zakotvené teorie a hloubkové rozhovory – velmi dobře odpovídá 
výzkumnému cíli. Unikátním na diplomové práci je z mého pohledu to, že studentka vedla hloubkové rozhovory 
přímo se členy několika rodin a k fenoménu dobrovolnictví tak skutečně přistupuje z perspektivy rodiny. 

Kvalita závěrů práce 1-2 

Práce plně zodpověděla stanovenou výzkumnou otázku. Popisuje a charakterizuje jednotlivé typy přenosu 
dobrovolnictví v rodině, tedy nejen z rodičů na děti, ale také mezi sourozenci, což literatura dosud opomíjí. Dává 
nahlédnout do procesů, kterými se dobrovolnictví jako významná hodnota a praxe v rodině spolu-utváří.  

Doporučení pro neziskové organizace (když už jsou součástí práce) by mohla být více propracovaná. Ideálně by 
měla vycházet ze současných postupů koordinátorů dobrovolníků (literatura k managementu dobrovolníků) a 
mělo by být jasné, kde a v čem doporučení na ně navazují (nebo se odlišují) a jak by měli koordinátoři 
postupovat, aby rodiny při získávání dobrovolníků zapojili.  

Práce se zdroji 1 
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Studentka odkazuje na zdroje v jednotném systému odkazování v celé práci.  

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 1 

Práce odpovídá požadavkům na odborný text. 

 
Celková známka před obhajobou: 1 
 

Otázka pro obhajobu: 

V literatuře o dobrovolnictví se obvykle předpokládá, že vzorem dobrovolnictví v rodině jsou rodiče a děti od nich 
vzor přebírají. Vy jste ale narazila i na situaci, kdy tahounem dobrovolnictví v rodině nebyl rodič, ale jeden ze 
sourozenců. Mohla byste v několika bodech charakterizovat, v čem je situace mezi těmito dvěma typovými 
situacemi odlišená? Tj. v čem a jak odlišně funguje z hlediska rodinné dynamiky i z hlediska důsledků pro podoby 
a intenzitu dobrovolnictví (a) tahoun dobrovolnictví – dítě, (b) tahouna dobrovolnictví – rodič? 
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