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1. Obsah a struktura práce 

Téma netradičních studentů se poměrně rychle a úspěšně etablovalo. V zahraničí již často patří 

k zavedeným, v českém prostředí se začíná rozvíjet sice se zpožděním, ale rovněž zdárně. Důvodem 

toho je kromě narůstající různorodosti vysokoškolských studentů i role zvyšující se citlivosti vůči 

fenoménu diverzity. 

Celkový rozsah práce a s tím i spojený počet kapitol je nadprůměrný. Autorce se daří naplnit 

hlavní cíl práce (který je na s. 8 pojat dosti minimalisticky – spíše popisně). Pokud mohu předběhnout, 

konstatuji, že práce rozhodně nabízí více než jenom avizovanou deskripci. Hlavní text se skládá kromě 

Úvodu, Shrnutí a Závěru z 10 hlavních kapitol, je doprovozen Přílohami, jež ho vhodně doplňují.  

 

2. Odborná úroveň 

  Předloženou práci lze chápat jako na bakalářské úrovni velmi dobře zvládnutou přehledovou 

studii. Postrádám však alespoň krátké zdůvodnění, proč je práce konstruována právě demonstrovaným 

způsobem (ne-zařazení vybraných podtémat a jejich posloupnost). Také by mohla být zahrnuta 

podrobnější rozprava o všech možných typech netradičních vysokoškolských studentů. Soustředění se 

na jeden faktor – věk – je ale jistě nezbytným krokem pro dobrou koherenci uplatněného přístupu.  

 Autorka prokázala schopnost samostatné práce a kritického úsudku. Kombinuje různé 

prameny, zároveň si od nich dokáže udržet odstup.  

 Slabým místem práce je občasná, rozhodně ne častá „nedotaženost“ či lépe řečeno 

„zkratkovitost“ některých diskutovaných otázek nebo tvrzení, která jsou v zásadě možná, ale 

v samotném textu nejsou dostatečně obhájená. To se týká hlavně úvodních částí věnovaných širšímu 

rámci problematiky (vztah znalostní společnosti, vzdělanosti a celoživotního učení). Takový problém 

ale neruší celkově příznivý dojem z práce. Ta by mohla být využita jako jedno z možných uvedení 

nezasvěceného čtenáře do diskutované problematiky. Pro přesnost: v nabídnutém obrazu expanze 

poptávky po vzdělávání na soukromých VŠ v ČR postrádám důraz na legislativu, která po 

zaměstnancích vybraných sektorů (policie, zdravotní setry aj.) vyžadovala vysokoškolské vzdělání. 

 

3. Práce s literaturou 

  Zacházení s literaturou odpovídá předepsané normě. V pořádku je rovněž etika zacházení se 

zdroji. Pro lepší přehlednost by nejednou prospělo ustoupit od používání odkazu za pomoci „tamtéž“ a 

místo toho odkazovat za pomoci všech údajů. To je ale jen spíše okrajová poznámka. Autorka využila 



solidní počet zdrojů, a to jak českých, tak zahraničních (mezinárodních). Je si vědoma i limitů, které 

jsou zaměřeny na situaci v jiných národních kontextech. Charakter využitých pramenů je pestrý. 

Velmi dobře je podchycen hlavně český kontext. Kvalita velké většiny zdrojů je neoddiskutovatelná, 

vzhledem k živosti a proměnlivosti tématu je obhajitelné i využití ne ryze akademických zdrojů.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování je standardní. V textu jsou vhodně umístěné a řádně odkazované tabulky.   

 

5. Jazyková úroveň 

  Jazyková úroveň práce je celkově vyhovující. Jen málo se vyskytují překlepy nebo drobné 

chyby v interpunkci.  

 

6. Podnět k rozpravě 

  Naznačte směry žádoucí univerzalizace a diverzifikace systému vysokoškolského studia, které 

by byly v souladu s pohledem M. Trowa i potřebami (z hlediska věku) netradičních studentů.  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

 Předloženou práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „velmi dobře“.  
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