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Cíl práce: Zjistit, jakým způsobem  se odrazilo dobrovolnictví na kvalitě života 
seniorů dobrovolníků.

Téma práce je aktuální a již několikrát studenty v bakalářských pracech řešeno, ale 
pouze z pozice rozboru dobrovolnictví nebo charakteristiky některého z projektů, ve 
kterém se dobrovolníci využívají. V této práci však autorka řeší problematiku 
dobrovolnictví z pohledu seniora – dobrovolníka. Zároveň čerpá ze zkušeností 
projektu „Kmotr“ v SRN a inspirována tímto projektem zpracovala sondu, která je 
kvalitativním výzkumem, zda a jaká pozitiva či negativa dobrovolnická práce 
seniorům přináší.

V teoretické části studentka vyčerpala všechny základní okruhy, které do této oblasti 
patří a to vymezení oblastí dobrovolnictví, motivace k dobrovolnické činnosti, postoje 
veřejnosti a postoje dobrovolníků k těmto činnostem. Autorka analyzuje pojem 
„kvalita života ve stáří“ z hlediska historického i současného pojetí jako program 
přípravy na stáří. Kapitolou „Inspirace ze zahraničí“ plynule přechází z teoretické 
roviny práce k výzkumné části (kap.8 – Rozhovory s dobrovolníky). Stručně popisuje 
výběr a získání kontaktů na 5 dobrovolníků – seniorů ve věku 61 – 75 let. Metodou 
standardizovaného rozhovoru (struktura uvedena na str. 35) přepisuje odpovědi 
respondentů.
Autorka nepopisuje však proces rozhovoru, jeho zaznamenávání ani svoji vlastní 
interpretaci k jednotlivým typům či specifikám jednotlivých dobrovolníků – seniorů. 
V závěru shrnuje a zobecňuje výsledky vlastního šetření a specifikuje faktory, které 
při tomto druhu dobrovolnictví hrajou roli, včetně podpory ze strany státu. 
V dobrovolnictví seniorů vidí velkou příležitost ke změně postojů mladších generací 
ke stáří.

Rozsah práce je přiměřený – 46 stran textu. Jazyková a stylistická úroveň práce je 
dobrá s drobnými chybami (str. 39). Cíl práce byl splněn.

Doplňující otázka:
1) Zajímala jste se o uvedení seniorů do dobrovolnických činností v projektu 

Lékořice? (str. 41 negativní projevy dobrovolnictví u respondentky, zvlášť když 
vedení nemocnice 2x ročně dobrovolníky odměňuje).

2) Jak si vysvětlujete 2-násobný nárůst dobrovolnictví od roku 2004 a zároveň 
neakčnost dobrovolníků, kteří čekají na oslovení organizací.

3) Lze porovnat projekt „Veselý senior“ s projektem „Kmotr“ v SRN?
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