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Indikátory kvality závěrečné práce 
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1,B3 a F1, práce by neměla být doporučena 
k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     
A1 Jazyková úroveň    X  
A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    
A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, včetně 

platných příloh)  X   

B Úvodní část 
B1 Zřetelné vymezení do oblasti andragogiky nebo managementu vzdělávání x    
B2 Jasná formulace tématu a cíle rigorózní práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?)    X 

B3 Objektivní analýza z oblasti studijního programu, nikoli popis subjektivní zkušenosti    X 
C Dosavadní řešení problému 
C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury  x   
C2 Relevantní a aktuální odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu  X   
C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází)   X  
D Výzkumná část 
D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce   X  
D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo 

předpokladů    X 

D3 Použití vhodných výzkumných metod a nástrojů    X 
E Analytická část 
E1 Kvalitní analýza získaných údajů a dat    X 
E2 Kvalitní interpretace zjištěných údajů a dat    X 
E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce  x   
F Závěry a přínos pro studijní program 
F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce    X 
F2 Shrnutí hlavních myšlenek rigorózní práce   X  
F3 Adresné vyjádření o využití rigorózní práce  X   
F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast andragogiky nebo managementu vzdělávání    X  

 
  



 

 

Hodnocení rigorózní práce: 
 
Autor předkládá práci zaměřenou na aktuální téma edukace seniorů. Cílem práce dle autora je 
na základě odborné literatury popsat a analyzovat oblast stáří v kontextu časové osy seniorského 
věku s akcentem na edukaci seniorů, didaktické aspekty a  gerontagogiku. Práce je rozdělena 
ne teoretickou a empirickou část. Hlavním cílem empirického výzkumu je dle autora zmapovat 
faktory ovlivňující edukaci seniorů ve městě Jihlava a formulovat závěry a doporučení pro 
sledovanou oblast edukace seniorů. Specifickým cílem této práce je rozšířit autorovi znalosti 
ve zkoumané oblasti edukace seniorů. 
 
Klady práce: 
 

➢ Autor vhodně definuje oblasti změn, které mohou v mít v seniorském věku vliv na 
edukaci (kapitola 1.2). 

➢ Zajímavé informace přináší kapitola 3.1 zaměřená na funkce vzdělávání seniorů. 
➢ Vymezení gerontagogiky a popsání vzájemných vztahů s ostatními obory považuji za 

vhodně zařazené do teoretické části práce, autor tak zasazuje téma do širšího kontextu 
a demonstruje provázanost přístupů při edukaci seniorů. Vhodnější umístění by bylo 
ale na začátku teoretické části.  

➢ Kladně hodnotím použití dostatečného množství zdrojů, autor čerpá z relevantních 
publikací, i ze zahraničních zdrojů, opírá se o vhodnou metodologickou literaturu. 

 
Nedostatky práce: 

➢ V úvodu autor prezentuje řadu tvrzení, aniž by se opíral o zdroj – například: 
Především pro mladší generaci jsou zejména zmiňovaní prarodiče osoby, které se dál 
nepotřebují vzdělávat novým věcem.  

➢ Autor používá výrazy, které se stylisticky nehodí pro tento typ práce : házení seniorů 
do starého železa a ťukání si na čelo apod.  

➢ Problém s odkazováním trvá i dále, např. str. 10 „Někteří jedinci tak mohou definovat 
stáří jako období lidského života se zvýšením výskytem polymorbidity, jiní jedinci jako 
období životního odpočinku, ve kterém mohou realizovat svoje zájmy, kterým může být 
např. určitá forma edukace“ – autor neuvádí zdroj. 

➢ Autor nejasně vymezuje seniora, sice odkazuje na různá vymezení jiných autorů, 
nicméně jeho pojetí v  rigorózní práci není přesně specifikováno a autor vágně 
konstatuje, že „se snaží vnímat seniora komplexním pohledem. Jinými slovy se na 
pojem senior dívá širším pohledem“. 

➢ Etapu stáří časově vymezuje v kapitole 1 a pak dále znovu a trochu jinak v kapitole 
1.1. 

➢ Autor má jistě zkušenosti s prací se seniorskou věkovou skupinou, nicméně by práci 
prospělo, kdyby svá tvrzení omezil na „evidence based“ a zůstal u zaměření na svůj cíl 
práce. Tvrzení typu: „Na své zahraniční stáži v Londýně přišel autor práce v několika 
případech na jedince, kteří tuto změnu neustáli“ jsou nadbytečná a nesouvisí s cílem 
práce, navíc není ani zřejmé, co vlastně autor míní výrazem „neustáli“.  

➢ Vymezování rozdílu mezi pojmy vzdělávání a vzdělání je s ohledem na cíl práce 
zbytečně dlouhé, stačilo by pouhé konstatování a odkázání na relevantní autory 
v rámci jednoho odstavce (str. 27-30). 



 

 

➢ Odstavec o vzdělávání dětí a mládeže na str. 37 je nadbytečný, autor oznamuje, že 
předškolní výchově se říká také preprimární vzdělávání,  u dalších stupňů už nic 
takového neuvádí a celý odstavec je s ohledem na cíl práce zbytečný. 

➢ V práci se objevují gramatické nepřesnosti – chybějící čárky, formulace, které 
nedávají smysl, špatné koncovky. 

➢ Autor nevhodně stanovuje specifický cíl empirického šetření na „Specifickým cílem 
této práce bylo rozšířit autorovi znalosti ve zkoumané oblasti edukace seniorů. Při 
práci se logicky stane, že se autorovi rozšíří znalosti, nicméně se nejedná o vědecký 
cíl, který by měl být součástí tohoto typu práce.  

➢ Ve výzkumných otázkách autor už předem definuje, které faktory ovlivňují edukaci 
seniorů – lektor, sociální status a programová nabídka – tím se zbytečně omezuje.  

➢ Druhá otázka u H1 je návodná (str. 74). 
➢ Třetí otázka u H3 je mimo stanovenou hypotézu. 
➢ Otázka „Jaký má být především lektor“ nevede k potvrzení či vyvrácení hypotézy 

týkající se lektora. 
➢ Autor míchá osobnostní kvality lektora a jeho odbornost – tento mix neumožní 

potvrdit nebo vyvrátit  hypotézy zaměřené na lektora. 
➢ Autor uvádí, že rozhovorem ověřuje údaje získané z dotazníků, to nelze. Rozhovor 

nemůže nikdy ověřit kvantitativně získaná data. 
➢ Charakteristika města Jihlava a ukončení těžby stříbra ve 14.století je s ohledem na cíl 

práce nerelevantní. 
➢ Místo nabídky U3V na straně 82 by byla vhodnější tabulka s komplexním přehledem 

edukačních možností seniorů v Jihlavě. 
➢ Autor práce se domnívá, že senioři přikládají větší důvěryhodnost tištěným 

materiálům a uvádí, že je to seniorským věkem s určitou averzí k dalším možným 
informačním zdrojům (což je pouze jeho domněnka, nijak nepodložená) a otázka 
v dotazníku byla položena návodný způsobem.  

➢ Celkově považuji stanovení hypotéz za zásadní chybu výzkumu – cílem bylo 
„zmapovat“. Toto slovo považuji za nevhodné pro stanovení cíle, nicméně, pokud 
bych ho nahradila slovem „popsat“, tak se jedná o deskriptivní typ výzkumu, ve 
kterém se hypotézy nestanovují. Hypotézy by byly namístě, pokud by autor zkoumal 
vztahy a vlivy jednotlivých proměnných při edukaci seniorů. Vhodnější by bylo 
stanovení jasných výzkumných otázek a hledání odpovědí na ně. Celá práce 
s hypotézami je tedy vlastně špatně. Špatně postavenými výzkumnými otázkami a 
zbytečnými hypotézami autor pak nemohl dosáhnout stanoveného cíle, protože vlastně 
neví, jaké faktory ovlivňují edukaci seniorů ve městě Jihlava.  

 
 
Na základě poznatků získaných prostudováním předložené rigorózní práce konstatuji,  

že její úroveň neodpovídá po odborné, obsahové i formální stránce požadavkům kladeným 
na tento typ prací, a proto ji nedoporučuji k obhajobě. 
 
Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce  
ze dne 1. července 2020. Byla nalezena významná shoda s předchozí kvalifikační prací 
autora, na kterou autor také odkazuje ve svém textu. 
 
 

 



 

 

Otázky pro obhajobu: 

1. Proč se autor rozhodl stanovit hypotézy u tohoto typu výzkumu?  

2. Jakým způsobem by bylo možné dále téma rozvíjet a výzkumně zpracovávat? Autor 

v závěru navrhuje, že by se mohl  realizovat podobný výzkum a také, že by bylo dobré 

se zaměřit více na osobnost lektora. Jak konkrétně by tento výzkum autor realizoval a 

dále téma rozvíjel?  

3. Poprosila bych autora, aby se vyjádřil více k verifikaci H5. V závěru uvádí, že je možné 

toto pozorovat i v běžném životě a dopravních prostředcích. Není mi zcela jasné, jak to 

autor myslel.  

 

Závěrečné hodnocení práce:   

Práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikační práce ve studijním programu 
Andragogika a management vzdělávání. 
 
V Praze dne 9. srpna 2020  

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA 


