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Ladislava Šebestová: 

Učení dospělých prostřednictvím organizované dobrovolnické činnosti - nezaměstnaný jako 

dobrovolník a dobrovolnická činnost zaměstnancfi 

Předložená diplomová práce se zabývá tematikou dobrovolnické činnosti a 

dobrovolnických aktivit. Autorka téma zasazuje do širšího rámce občanské společnosti. Hlavní 

dfiraz práce je kladen na rozbor vybraných projektfi, jejichž hlavní náplní jsou dobrovolnické 

aktivity a na možnosti osobního i profesního rozvoje účastníkfi těchto projektfi. Autorka se 

rozhodla projekty rozdělit do dvou hlavních kategorií - na dobrovolnickou činnost 

nezaměstnaných a dobrovolnictví zaměstnaných. 

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, je však možno ji rozdělit do dvou hlavních 

částí. První část má teoretickou povahu, definuje občanský sektor a věnuje se tomu, jakou úlohu 

hraje a jaký význam má dobrovolnictví pro vytvoření a fungování občanské společnosti. Druhá 

teoreticko-praktická část se již zabývá konkrétními dobrovolnickými projekty a jejich účastníky. 

Autorka vychází nejen ze studia odborných pramenfi a materiálfi relevantních pro tuto tematiku, 

ale i z osobní zkušenosti, kdy se z vlastní iniciativy podílela na realizaci projektu "Dobrovolníci 

v nemocnicích". 

Práce tvoří sourodý celek. Rozsah této práce odpovídá nárokfim na ni kladeným. Podoba 

textu prokazuje schopnost autorky samostatně se orientovat v dané problematice a zpracovat 

téma podle všech zásad platných pro vypracování diplomové práce. Jen 4. kapitola zabývající se 

problematikou vztahu dobrovolnictví a učení dospělýCh by dle mého názoru mohla být 

rozpracována podrobněji. Několik formulací a výrokfi by si zasloužilo zpřesnění (např. údaje o 

stupnici pfisobnosti ruzných stresorfi na str. 37 či kategorizace dobrovolníkfi ze str. 30-31) 

Autorka čerpá z více než čtyřiceti titulfi, z nichž tři jsou zahraniční. Kromě pramenfi, jež se 

zabývají problematikou občanské společnosti, neziskovým sektorem či přímo dobrovolnictvím a 

dárcovstvím, jsou zde zastoupeny i prameny z oblasti andragogiky, sociální psychologie, 

sociologie či psychologie. Na stranách 33, 41, 42 a 59 autorka cituje z pramene (Bergerová, 

Červenková, 2003), který není uveden v soupisu bibliografických citací. 

Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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