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1. Obsah a struktura práce 

Úspěšné zvládnutí závěrečných prací zaměřených na teorie vzdělávání a učení v zásadě 

vylučuje rutinní přístupy, a to minimálně ze dvou důvodů. Prvním je relativně malý počet takových 

prací, tedy neexistence „vyjetých kolejí“. Druhý důvod spočívá v nutnosti do hloubky nastudovat 

množství ne právě z obsahového hlediska jednoduše přístupných pramenů, což samo o sobě podporuje 

tvořivost.  

To je případ také předložené diplomové práce, jež staví na ve světovém měřítku jedné 

z nejpoužívanějších teorií učení dospělých. Tato teorie je ale zároveň velmi obtížně uchopitelná a je 

navíc v českém prostředí známá jen málo, přesněji vyjádřeno povrchně. Právě v tomto světle se idea 

propojit teorii transformativního učení s oblastí zážitkového vzdělávání, které je daleko „jasnější“ a 

přístupnější oblastí, jeví jako šťastná.  

Základní rozvržení postupu pokládám za logické a dobře zdůvodněné. Ne zcela standardní je 

zařazení podkapitoly 4.1 v situaci, kdy není podkapitola 4.2. Vítám zařazení vzorového rozhovoru do 

Příloh práce.  

 

2. Odborná úroveň 

  Uchopení teorie transformativního učení dospělých v celé její říši, a hlavně ve všech 

způsobech využití by bylo nad možnosti jakékoli kvalifikační práce. Částečná redukce záběru na 

psychologickou rovinu se osvědčila. Je však nutné upozornit na skutečnost (ostatně zmíněnou 

v Závěru), že by bylo možné sledovat rovněž více občanskou perspektivu nebo v poslední době 

rozpracovávanou rovinu ekologickou.  

 Podoba práce dokládá autorčinu schopnost adekvátně zpracovat řešenou oblast, jak z hlediska 

používaného teoretického konceptu, tak z hlediska jeho aplikace v realizovaném šetření. Vzhledem 

k povaze výchozího konceptu vždy zůstává prostor pro polemiku (např. síla vlivu Freireho na 

Mezirowa zmiňovaná na s. 8; v druhém odstavci na s. 21 není jasné, zda je řeč o Habermasovi nebo 

Mezirowovi).  

 Zpracování provedených rozhovorů hodnotím jako pečlivé a úspěšně navazující na vstupní 

kapitoly práce.  

 



3. Práce s literaturou 

 Text je zpracován pečlivě s ohledem na stanovenou normu citování. Výběr pramenů můžeme 

označit za reprezentativní, postihuje nejenom texty Mezirowa, ale současných autorů jako Fleming, 

Hoggan nebo Schugurensky.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafická stránka je bez problémů. Drobnými výjimkami jsou problémy typu „uskočená“ řádka 

na konci prvního odstavce na s. 18 nebo přebytečné „s.“ na straně 35.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Práce s odborným jazykem je v případě dané teorie vždy náročná. Autorce se úspěšně podařilo 

re-konstruovat české ekvivalenty používaných pojmů. Pokud jde o gramatiku apod., vyskytují se jen 

minimální nedostatky (např. interpunkce na s. 10, záměna slova „povrchní“ za „povrchový“ na s. 19 

nebo slova „komfortní“ za „konformní“ na s. 59).  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Co je podle Vašeho názoru příčinou relativně trvalé oblíbenosti teorie transformativního učení 

dospělých, a to navzdory skutečnosti uváděné v prvním odstavci na s. 13? Jaké jsou hranice snahy 

úspěšně využívat transformativní učení v praxi?  

 Je pro Vás teorie transformativního učení stejně přesvědčivá, jako byla v době volby tématu 

diplomové práce?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

  Předloženou práci chápu jako šťastně koncipovanou a podnětně zpracovanou. Mohla by se 

stát základem pro další podobně zaměřené projekty. Doporučuji ji k přijetí k obhajobě s návrhem 

hodnocení „výborně“.  
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