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Ladislavy Šebestové 

Učení dospělých prostřednictvím organizované dobrovolnické činnosti - nezaměstnaný jako 

dobrovolník a dobrovolnická činnost zaměstnancú 

Předmět zájmu předkládané diplomové práce velmi dobře vystihuje již její samotný 

název. Autorka se soustředila na téma, které je svou povahou hraniční, avšak současně patří 

k jádru andragogické problematiky a po právu se mu dostává značné pozornosti v diskusích o 

aktivním občanství a sociální soudržnosti společnosti .. Hlavním, i když z hlediska rozsahu ne 

zcela dominantním, tématem práce jsou efekty, které přináší dobrovolnická práce pro své 

nositele. L. Šebestová pracuje s konceptem informálního vzdělávání (učení), jehož projevy 

jsou stejně tak nepopiratelné, jakož i obtížně uchopitelné (lze, jak je v práci správně uvedeno, 

ale využít kvalitativně orientované zkoumání). 

Ještě před popisem a rozborem přínosů a obtíží různorodých dobrovolnických projektů 

přináší práce dobrý přehled o různých souvislostech problematiky. Zřejmou výhodou autorky 

je solidní přehled o odborné literatuře i vlastní zkušenost z dobrovolnické činnosti. První čtyři 

kapitoly práce mají teoretický charakter. Seznamují čtenáře mj. s hlavním východiskem pro 

debatu o celém tématu, jímž je koncept občanské společnosti. Dále je nastíněna diskuse o 

dobrovolnictví, motivaci k němu a jeho historii. Podle mého názoru by mohla být část o 

historii dobrovolnictví v Čechách stručnější. V další kapitole jsou vysvětlovány souvislosti 

mezi světem práce jako placeného zaměstnání, nezaměstnaností a dobrovolnictvím. 

Dobrovolnictví je v textu diskutováno hlavně s ohledem na své nositele a jejich pozici na 

pracovním trhu. Seznamujeme se s vybranými dobrovolnickými projekty určenými 

nezaměstnaným i zaměstnancům, které byly v poslední době realizovány v ČR. To je 

záležitostí poslední kapitoly. L. Šebestová se soustředí na přínosy, které jsou vlastní 

dobrovolnické práci jak nezaměstnaných, tak zaměstnancům. Je otázkou, zda by neměl být o 

něco větší prostor věnován specifikům těchto dvou skupin. Závěr se sevřeným způsobem 

vrací ke smyslu dobrovolnictví jako způsobu učení dospělých. 

Formální stránka textu odpovídá požadovaným kritériím, ať už jde o práci s literaturou 

nebo povahu bibliografie (ta obsahuje 3 cizojazyčné tituly). Jen na několika místech se 

vyskytují drobné nedostatky v interpunkci. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotím práci jako celkově velmi zdařilou. 



Doporučuji k obhajobě. 
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