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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

Otázka k obhajobě: 

 Jaká doporučení autorka navrhuje pro změnu stavu v prostředí státních neziskových organizací? 

 

Cílem práce je zájem autorky objasnit příčiny absence dobrovolníků v neziskových organizacích v Praze 5 v oblasti 

sociálních služeb s úmyslem analyzovat existující bariéry dobrovolnictví a faktorů, které vedou k tomu, že některé 

neziskové organizace dobrovolníky nevyužívají. Výzkumné otázky: jaké existují bariéry dobrovolnictví ve 

zkoumaných organizacích; jaký je postoj vedení zkoumaných organizací k dobrovolnictví obecně; jaké jsou 

možnosti dobrovolnictví ve zkoumaných organizacích a doporučení: jaké jsou způsoby překonání bariér a rozvoje 

dobrovolnictví v daném městě ve vybrané oblasti byly řešeny polostrukturovanými rozhovory kvalitativního 

výzkumu. Analýzu dat získaných z rozhovorů spojila autorka s metodou zakotvené teorie.  

Autorka formuluje závěry a dodává, že u státních neziskových organizací se objevuje souvislost s typem 

organizace. Příspěvkové organizace argumentují úzkou vazbou na svého zřizovatele, který má právo do značné 

míry řídit, kontrolovat a ovlivňovat provoz a náplň činnosti organizace, která je tedy v tomto směru značně 

limitovaná. Postavení státních organizací srovnává s postavením organizací občanského sektoru, které mají větší 

svobodou v řízení své činnosti. Výraznější rozdíly v přístupech k dobrovolnictví a v míře informovanosti mezi 

státními a nestátními organizacemi nebyly na základě rozhovorů zaznamenány – dobrovolnictví je obecně 

spatřováno jako užitečná a pro společnost přínosná činnost. Postoj organizace a její obeznámenost s 

dobrovolnictvím často souvisí spíše s konkrétním respondentem, s jeho minulými zkušenostmi i osobnostními 

charakteristikami, než aby bylo možné dávat je do souvislosti s právní formou organizace. 

Práce vychází z relevantní literatury a zákonů, které jsou řádně citovány. 

 

 

 

V Praze dne 17. 10. 2010 

 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce  

 

 


