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1. Obsah a struktura práce 

 Téma posuzované bakalářské práce patří k těm několika tradičním oblastem, které 

tvoří zájmové pole andragogického výzkumu již od samého počátku rozvoje této vědní 

disciplíny.  Od převážné většiny podobně zaměřených závěrečných prací se tento text odlišuje 

především využitím dat společnosti Scio, což autorce umožnilo pracovat se skutečně 

kvalitním vzorkem respondentů. Dá se konstatovat, že až na drobné výjimky této příležitosti 

plně využila. 

 Práce má rozsah 70 stran výkladu a je rozdělena do šesti samostatných kapitol, Úvodu 

a Závěru. Jako celek je systematicky koncipována a přehledně členěna. Autorka zvolila 

celkem standardní a pravděpodobně nejvhodnější postup, kdy se v prvních kapitolách zabývá 

na obecné bázi problematikou terminologického zakotvení, vybranými kontexty vzdělávání 

dospělých a formálního vzdělávání, dále pak motivací a bariérami ve vzdělávání dospělých. 

Závěrečná kapitola, zabírající více než polovinu celkového rozsahu textu, pak představuje 

logické vyústění celého výkladu v podobě výše uvedeného šetření. Cíl práce je v Úvodu 

relevantně formulován.  

 

2. Odborná úroveň 

 Při tvorbě bakalářské práce autorka postupovala poměrně samostatně, ke konzultaci 

s vedoucím práce přistoupila v zásadě až ve finální fázi zpracování, takže možnosti 

efektivního ovlivnění výsledné podoby práce byly výrazně limitované. Přesto lze konstatovat, 

že text naplňuje většinu výchozích očekávání spojených s podobným typem práce. Je pojat 

komplexně, úvodní kapitoly teoretického charakteru sice stručným, přesto však funkčním 

způsobem pokrývají ústřední problematiku, a zasazují ji do potřebných souvislostí. Přesto se 

však domnívám, že redukce některých témat je až hraniční (viz kapitola 1). Určitý dopad na 

koherenci výkladu má i poněkud nekoherentní propojování primárních zdrojů vědeckého 

charakteru se spíše popularizačními sekundárními prameny. V rámci třetí kapitoly si autorka 

vybírá jednu z možných perspektiv výkladu (Rubenson), která je sice možná, nikoli však 

jediná. Uvedení širších souvislostí a především dalších relevantních teoretických konceptů by 

bylo rozhodně žádoucí, neboť jenom málokterá oblast je natolik podrobně rozpracována, jako 

problematika motivace, respektive motivace ve vzdělávání dospělých. Je rovněž otázkou, zda 

je stav uplatnění absolventů vhodné ilustrovat za pomoci 10 let starých pramenů (s. 22).    

 Obecně lze konstatovat, že úvodní kapitoly práce mají výrazně popisný charakter. 

Přesto si myslím, že dostatečným způsobem představují potřebné souvislosti nutné 

k vymezení jinak velmi komplexního ústředního tématu. Gros práce však jednoznačně 

představuje empirické šetření, které je velmi rozsáhlé a komplexní. Jak již bylo uvedeno, 

ýchodiskem k jeho realizaci byly podklady poskytnuté společností Scio. Autorka tedy měla 

k dispozici rozsáhlý soubor dat umožňující získání skutečně reprezentativních údajů. Troufnu 

si konstatovat, že autorka s tímto potenciálem naložila velmi solidně a výsledná podoba 

šetření naplňuje většinu očekávání.   

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje mírně podprůměrný počet 59 pramenů, včetně 

odpovídajícího zastoupení cizojazyčné literatury. Jedná se o výběr poměrně reprezentativní a 



autorka v celém textu prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat a vybírat 

vhodné odkazy. Přesto však lze identifikovat některá dílčí pochybení od požadavků 

stanovených na podobu formální úpravy, především v Soupisu bibliografických citací. U více 

citovaných zdrojů stejného autora či instituce bývá zvykem jejich řazení dle roku vydání, 

nikoli podle abecedy (viz například dokumenty ČSÚ nebo MŠMT). U sborníků a kolektivních 

monografií se ve spojení se jménem editora nebo názvem publikace uvádí zkratka „In“ (ta 

absentuje např. u zdroje Dopita). V těchto případech je rovněž nutné uvádět stránkové rozpětí 

odkazovaného textu (absentuje např. u zdrojů Dopita, Dvořáková, Rubenson, Smolová a kol., 

aj.). Pokud má odkazovaný zdroj více autorů, tak se u druhé a všech dalších osob uvádí na 

prvním místě vždy křestní jméno, nikoli příjmení. Zdroje Šeďová a Novotný nebo Van De 

Werfhorst jsou uvedeny způsobem nekompatibilním s ostatními. U druhého z uvedených 

zdrojů navíc chybí spoluautor a ISSN. Na stranách 14–15 je pracováno se zdrojem Houle, 

který není uveden v Soupisu. U odkazu na s. 19 nahoře (Jarvis a Griffith) absentuje číslo 

strany. Zdroj AES je nekoherentně uvádět s letopočtem 2012 (s. 30) i 2013 (Soupis), zákon č. 

179/2006 (s. 31) má neúplný název. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení. Pouze na stranách 74–75 variuje velikost písma. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 

použitý jazyk lze označit za čtivý a srozumitelný. Zaznamenat lze skutečně minimum 

formulačních či stylistických neobratností. Pravděpodobně vlivem nedostatečné korektury se 

však v textu vyskytuje větší množství překlepů, především ve jménem odkazovaných autorů. 

Variují tak např. podoby MacKeracher vs. MacKearcher, Meriam vs. Merriam, Griffith vs. 

Griffin apod. Občasné jsou chyby v interpunkci. Na stranách 30 přebývá závorka, na straně 60 

je chyba ve shodě podnětu s přísudkem. 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Platí tvrzení ze strany 20, že v současné společnosti stoupá poptávka po jedincích 

s všeobecným vzděláním? Čím by bylo možné tuto tezi doložit?  

b) Které z výsledků realizovaného empirického šetření se nejvýrazněji odlišovaly od 

očekávání autorky, případně od výstupů jiných realizovaných výzkumů? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice solidně orientuje a text 

vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Kvalitu textu nicméně částečně 

devalvuje nedostatečně provedená korektura. K práci jako celku nicméně nemám 

z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám se, že ji lze 

považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě s výsledkem 

velmi dobře. 
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