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1. Obsah a struktura práce 

Autorka si jako téma své bakalářské práce vybrala problematiku netradičních studentů 
v rámci terciárního vzdělávání. Cílem autorky je na základě definice specifik a hlavních 
charakteristik této skupiny studentů analyzovat jejich postavení v rámci terciárního 
vzdělávání v České republice. První a druhá kapitola práce vymezuje spíše širší kontext 
vzdělávání dospělých. Ve třetí kapitole autorka definuje skupinu netradičních studentů 
v rámci terciárního vzdělávání.  V dalších kapitolách pak autorka z různých úhlů pohledu řeší 
zvolenou problematiku specifik netradičních studentů v rámci vysokoškolského vzdělávání. 
Autorce se daří vytvořit sourodý, kompaktní celek, který přehledně mapuje danou tématiku. 
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a postupně rozvíjejí vybrané téma. Samotná 
podoba textu prokazuje schopnost autorky orientovat se v dané problematice a zpracovat 
vybrané téma podle zásad platných pro vypracování bakalářských prací. Svým rozsahem (80 
stran bez příloh) práce více než plnohodnotně splňuje nároky kladené na bakalářské práce.  

 

2. Odborná úroveň 

Plánované cíle jsou formulovány smysluplně a autorce se v rámci zpracování bakalářské 
práce podařilo tyto vytčené cíle naplnit. Autorka vychází jak z historičtěji zaměřených 
odborných pramenů, tak především z aktuálních dokumentů a odborných zdrojů, které se 
váží k vybrané problematice. Autorka využívá především deskriptivní metody pro popis dané 
problematiky a analýzy dostupných relevantních dat. V tomto ohledu bych chtěl ocenit, že 
autorka nepřebírá pouze zveřejněné statistiky a grafy, ale že v rámci práce využívá vlastních 
výpočtů.  

Některé v práci citované výstupy studií a výzkumů týkající se konkrétních aspektů zvolené 
problematiky nedochází vždy ke zcela shodným závěrům. V tomto ohledu by bylo 
v některých případech možná vhodné více tyto diskrepance popsat a analyzovat. 

Na počátku práce jsou definovány použité zkratky. U Ministerstva průmyslu a obchodu je 
pravděpodobně omylem uvedena zkratka „MOP“, dále v textu je již správně využívána 
zkratka MPO. V případě zdroje NÚOV 2013, by správně mělo být uvedeno NÚV 2013, neboť 
došlo k přejmenování Národního ústavu odborného vzdělávání. 

Některé informace se v rámci bakalářské práce v podstatě opakují, např. citace Vlk et al. 
(2017, s. 120) na str. 27 a 39.   

Jinak odborná úroveň textu odpovídá všem nárokům kladeným na zpracování bakalářských 
prací.  

 

 

 



3. Práce s literaturou 

Autorka uvádí v soupisu bibliografických citací 85 pramenů, z nichž 18 je cizojazyčných. Práce 
s těmito prameny odpovídá zásadám etiky vědecké práce. I samotný výběr literárních 
pramenů odpovídá obsahu předložené práce.  

V textu bakalářské práce je na straně 59 nad rámec Soupisu bibliografických citací využit 
pramen Vágnerová, 1999. 

 

4. Grafické zpracování 

Bakalářská práce je přehledně graficky členěna. Obsahuje řadu příloh, které vhodně doplňují 
zvolenou problematiku. Oceňuji, že autorka v rámci příloh na základě dostupných dat 
zpracovala řadu grafů, které dokreslují vývoj a současnou situaci v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň předložené práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce. 
Autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně, podoba textu prokazuje schopnost orientovat se 
v dané problematice. Práce obsahuje pouze několik stylistických nesrovnalostí, jinak je 
z hlediska gramatického i stylistického na výborné úrovni.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Autorka píše, že celkově se neformálního vzdělávání účastní 45 % populace ve věku 25–64 
let, dále na str. 18 uvádí, že nejvyšší participace (zhruba 30-40 %) je mezi 25–55 lety 
a v předdůchodovém věku pak klesá.  Není tedy nutně účast ve věkové kategorii 25–55 vyšší, 
než text uvádí? 

Na straně 35 autorka uvádí počty studijních programů pro kombinované/prezenční studium 
v rámci Univerzity Karlovy v roce 2020. Jaké jsou dle Vašeho názoru hlavní důvody toho, že 
např. na FF UK je tak malý počet studijních programů pro kombinované studium? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Autorka vypracovala teoreticko-empirickou bakalářskou práci, v rámci níž splnila cíle, které si 
vytkla v úvodu. Podařilo se jí zajímavou formou zpracovat zvolené téma. Celkově 
předloženou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.  
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