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1. Obsah a struktura práce 

  

 Předložená bakalářská práce představuje další příspěvek do neustále narůstajícího 

počtu obhajovaných závěrečný prací spojených s problematikou aktivního stárnutí a seniorské 

edukace. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že vše podstatné již bylo napsáno a 

prozkoumáno, opak je pravdou. Stále ještě existuje mnoho bílých míst, která zůstávají stranou 

systematického zájmu odborné veřejnosti. Téma posuzované práce zcela jistě patří mezi ně. 

Ačkoli je problematika trénování paměti obecně známá a široce medializovaná, kontext 

kompetenčních požadavků na trenéry paměti se tomuto trendu vymyká. Ač se jedná o 

nesmírně expandující oblast, z hlediska teoretické reflexe je to do určité míry tabula rasa, 

typická především absolutním nedostatkem kvalitní a relevantně zaměřené literatury. Nejen 

z toho důvodu představuje tento text objevný až inovátorský počin.  

 Práce má rozsah 83 stran výkladu a je rozdělena do pěti samostatných kapitol, Úvodu 

a Závěru. Ačkoli celkový rozsah překračuje standard obvyklý u tohoto typu práce, je výklad 

pojat koncentrovaně a dle mého názoru i bez zjevně zbytných pasáží. Cíl práce je v Úvodu 

jednoznačně formulován a lze konstatovat, že jej bylo skutečně dosaženo. 

 

2. Odborná úroveň 

 Zpracování obsahu vykazuje odpovídající odbornou úroveň. Autorce se daří zasadit 

téma do potřebných souvislostí a zároveň kriticky poukazovat na vybrané problematické 

aspekty, jak je vidět především v kapitole věnované analýze jednotlivých dostupných 

kompetenčních profilů. Její zjevná osobní zaangažovanost dle mého názoru jednoznačně 

podtrhuje hodnotu a relevanci prezentovaných úvah. Téma mimořádné svým obsahem i 

zpracováním si vyžádalo náročnou rešeršní práci, které se autorka zhostila se ctí. Podařilo se 

jí shromáždit a především organicky zpracovat množství často velmi různorodých pramenů, 

takže výsledkem je komplexně zpracovaný a celistvě působící dílo s vysokou informační 

hodnotou. Autorce se zároveň daří prezentovat i osobně laděné komentáře a úvahy, kterými 

popisovanou problematikou vhodně oživuje, doplňuje a rozvíjí. Pozitivní působí i skutečnost, 

že tento přístup má průběžný charakter, kdy autorka přímo v rámci výkladu odkazuje a 

porovnává různé aspekty tématu.  

 Gros práce představuje z mého pohledu kapitola 4, v jejímž rámci se autorka pokusila 

o vytvoření původního kompetenčního profilu trenérů paměti. Systematicky zde analyzuje 

jednotlivé dostupné modely a konfrontuje jejich nastavení s reálnými požadavky praxe. Velmi 

vhodným doplňkem této snahy je následující empirické šetření, jehož výsledky koherentně a 

funkčně doplňují a především korigují výsledný profil. Metodika i zpracování tohoto šetření 

byly konzultovány s metodologem a lze je považovat za zcela odpovídající stanovenému cíli. 

  



3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje na bakalářskou práci nadprůměrný počet 114 

pramenů, včetně odpovídajícího zastoupení cizojazyčné literatury. Jedná se o kvalitní výběr 

relevantních zdrojů velmi různorodého zaměření a autorka v celém textu prokazuje svou 

schopnost korektně s těmito prameny pracovat a citlivě vybírat vhodné odkazy. Na s. 11–12 

lze nicméně registrovat vysokou míru souladu mezi prezentovaným textem (který ovšem není 

uveden v uvozovkách) a odkazovaným zdrojem. Spíše než o parafrázi se mělo v tomto 

případě jednat o přímou citaci. Jde však o ojedinělé pochybení při naplňování požadavků 

citační normy a autorské etiky. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaný text vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a použitý 

jazyk lze označit za čtivý a srozumitelný. Jako celek tak odpovídá očekávané úrovni 

jazykového zpracování. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Zdá se autorce reálné, že by mohla být pozice trenéra paměti seniorů v dohledné době 

v prostředí České republiky formalizována, tj. stát se součástí dostupných kvalifikačních 

katalogů? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celého textu je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. 

K této práci tak nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. 

Domnívám se, že ji lze považovat za celkově zdařilou a vyhovující, přinášející řadu 

inovativních postřehů. Pouze z důvodu ojedinělého nedodržení pravidel zpracování 

odborného textu ji doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 
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