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Přínos diplomové práce studentky Zuzany Červenkové spočívá v úspěšném propojení aktuálního 

tématu aktivního stárnutí s neméně důležitým tématem dobrovolnictví.  

Cíl práce „zmapovat podobu politiky aktivního stárnutí v České republice v oblasti dobrovolnictví 

seniorů.“ (str. 21) je dále dekomponován na tři dílčí podcíle. Cíle i podcíle byly v práci naplněny. 

Autorka si stanovila v návaznosti na podcíle pět výzkumných otázek, na které uspokojivě 

odpověděla. 

Diplomová práce je členěna na následující části: Úvod, 1. Teoretická východiska, 2. Výzkumný 

problém, 3. Cíle práce a výzkumné otázky, 4. Sběr a analýza dat, 5. Projekty pracující se seniory 

dobrovolníky, 6. Výsledky analýzy, Závěr. Struktura práce je přehledná a logická. 

Vhodně si autorka zvolila teoretická východiska, kdy pracuje s koncepty stárnutí populace, stáří a 

stárnutí, kvality života, aktivního stárnutí, dobrovolnictví a dobrovolnictví seniorů. S těmito 

východisky dále v analytické části cíleně pracuje a prokazuje svou nejen schopnost pracovat s 

odborným textem, ale i reflektovat získané poznatky. 

V oblasti metodologie autorka staví na kvalitativním přístupu, konkrétně pak na dvanácti 

expertních rozhovorech. Celá čtvrtá kapitola věnovaná metodologii je velmi dobře zpracovaná. 

Oceňuji výběr respondentů.  

Stěžejní částí práce je šestá kapitola, která představuje výsledky analýzy, kdy autorka kombinuje 

výsledky analýzy expertních rozhovorů a obsahové analýzy dokumentů. Výsledkem analýzy je 

identifikace bariér, které nejen přehledně uvádí v tabulce 3, ale nabízí i jejich řešení. Přínos této 

kapitoly zvýšila autorka ještě zařazením reflexe rozdílů ve vnímaných bariérách mezi jednotlivými 

typy aktérů.  

V závěru autorka shrnuje výsledky svého výzkumu podle svých podcílů.  

Autorka se ve své práci opírá o klíčové české i zahraniční zdroje, v práci prokazuje vynikající 

stylistickou dovednost, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě.  



 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou práci, 

je vypracována na vynikající úrovni. Z výše zmíněných důvodů proto doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako „výbornou“. 

 

Navrhovaná otázka pro autorku: 

Můžete na základě své analýzy, pokud je to možné, určit bariéru, které je z hlediska aktérů 

nejpalčivější, případně nastínit, který z aktérů by při jejím odstraňování měl mít klíčovou 

úlohu?  

 

V Praze dne 15.6. 2016          Ing. Mgr. Olga Angelovská 

                          


