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1. Obsah a struktura práce 

 Zaměření posuzované práce lze hodnotit jako velmi zajímavé a podnětné. Ačkoli patří 

koncept transformativního učení v rámci andragogického diskurzu mezi vysoce mezi oblíbená 

a široce diskutovaná témata, v českém prostředí není bohužel stále ještě dostatečně zpracován 

a až na pár výjimek nejsou k dispozici kvalitní odborné zdroje. Rovněž propojení se sférou 

zážitkového vzdělávání, i když je logické a konceptuálně naprosto relevantní, představuje 

z hlediska kompatibility výkladu nesnadnou autorskou výzvu. Je proto potěšující, že se 

autorce celkově podařilo úspěšně naplnit naprostou většinu výchozích očekávání. Práce má 

rozsah 72 stran textu a je rozdělena do šesti kapitol, Úvodu a Závěru. Cíl práce je v Úvodu 

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

 

2. Odborná úroveň 

      Zpracování textu vykazuje odpovídající odbornou úroveň. Autorce se daří zasadit 

téma do odpovídajících souvislostí a zároveň kriticky poukazovat na vybrané problematické 

aspekty. Celý výklad je již na první pohled pojat velmi komplexně a koncentrovaně, 

jednotlivá témata na sebe logicky navazují. Sympatická je zřetelná snaha o reflexi širších 

kontextů, např. inspiračních zdrojů či možných perspektiv zkoumání (explicitně například 

v první kapitole). Zcela na místě je upozornění na heterogenitu různých prezentovaných 

pohledů a vymezení, což je nicméně zobecnitelná charakteristika většiny andragogických 

konceptů.  

 V práci jako celku lze identifikovat pouze několik diskutabilních momentů. Upozornil 

bych například na definici učení uvedenou na straně 14, která je příliš zjednodušená a 

rozhodně ji nelze považovat za konsensuální. Vymezení samo navíc není podložené žádnou 

relevantní autoritou. Osobně bych rovněž přivítal podrobnější zdůvodnění zvolené aplikace 

transformativního přístupu na realitu zážitkového vzdělávání (nebo učení? – autorka v celém 

textu používá tuto terminologii poměrně nekonzistentně). Vznik zážitkového vzdělávání je 

autorkou (zjevně pod vlivem použitých pramenů) spojován především se jménem Johna 

Deweye, ačkoli prezentovaná východiska jsou z velké části typická pro celý dobový proud 

alternativní pedagogiky. Rovněž zdrojů reprezentujících oblast zážitkového učení (nebo 

vzdělávání? – viz výše) by bylo možné jmenovat podstatně více. 

      Gros práce jednoznačně představuje šestá kapitola obsahující výstupy vlastního 

empirického šetření. Samotné zpracování získaných dat je komplexní a dostatečně podrobné. 

Rozhodně platí, že výrazným kladem celého šetření je především solidní teoretické zakotvení 

a kvalitní zpracování metodiky. Snad by bylo pouze vhodnější častější průběžné citování 

reálných odpovědí respondentů namísto převažující autorské interpretace. Analýza odpovědí 

je pak úzce propojena s osobami jednotlivých respondentů, což ve svém důsledku výrazně 



ztěžuje případnou generalizaci získaných údajů. Trochu postrádám i výraznější snahu o 

identifikaci faktorů navozujících případnou odlišnost názorů či perspektiv. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje celkem 41 zdrojů. Pro diplomovou práci je 

tento počet sice poněkud podprůměrný, nicméně vzhledem k již zmiňovanému omezenému 

počtu dostupných zdrojů relevantního zaměření se autorce v zásadě podařilo shromáždit 

reprezentativní kolekci vhodné literatury, včetně odpovídajícího počtu zahraničních titulů. 

Poměrně řídce je však zastoupena literatura reprezentující sféru zážitkového vzdělávání. 

V celém textu pak autorka prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat a 

citlivě vybírat vhodné odkazy. Identifikovaná pochybení mají spíše marginální charakter. Jde 

např. o nekompatibilitu ve jménech odkazovaných autorů (např. Hogan vs. Hoggan na s. 11 

nebo Hanus vs. Hanuš na straně 39) nebo v dataci zdrojů (článek od autorky Nerstrom je 

v textu datován rokem 2007, zatímco v Soupisu 2017). 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafické úpravy je práce vypracována přehledně a zodpovědně, pouze se 

zcela ojedinělými nedostatky korekturního charakteru (např. řádkování na straně 18 nebo 

proměnlivý odstín textu v Soupisu bibliografických citací). 

 

5. Jazyková úroveň 

 Z jazykového a stylistického hlediska je práce vypracována pečlivě a je prosta 

podstatnějších chyb či překlepů. Nepříliš čtenářsky přívětivá jsou však občasná zbytečně 

složitě konstruovaná souvětí (explicitně např. v metodické části empirického šetření).   

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Pro které cílové skupiny či situace není aplikace principů transformativního učení 

příliš vhodná (viz strana 13)? 

b) Na základě jakých východisek byla stanovena kritéria výběru respondentů 

empirického šetření (pozice, věk) a v čem by bylo možné z hlediska získaných odpovědí 

spatřovat jejich specifika v porovnání s jinými cílovými skupinami?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Předloženou práci lze hodnotit jako velmi zajímavou a inovativní. Z celého textu je 

zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. K této práci 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 navrhovaným hodnocením velmi dobře 
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