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1. Jaké jsou první reakce rodičů na informaci o společných aktivitách dětí a seniorů? 

2. Na s. 41 uvádíte, že Mezigenerační centrum Julie je v ČR ojedinělým zařízením. Uvažuje 
se o rozšíření tohoto konceptu v ČR? Případné ano či ne zdůvodněte.

3. Objevilo se ve výsledcích Vašeho výzkumu něco, co pro Vás bylo překvapením?

       Autorka zvolila  pro svoji  diplomovou teoretickou – praktickou  práci  aktuální  téma 
týkající  se  mezigeneračního učení  a programů.  Struktura práce je  přehledná a logicky 
uspořádaná.
        Cílem práce je určení základních cílů výchovně-vzdělávacích aktivit v Mezigenerač-
ním centru Julie a identifikovat jejich přínos v podobě mezigeneračního učení. 
        Teoretická část uvádí poznatky z jednotlivých, v Mezigeneračním centru Julie apliko-
vaných pedagogické oborů, logicky navazuje problematika mezigeneračního učení i příkla-
dy  programů. Zmíněny jsou také uskutečněné výzkumy na toto téma.
         V praktické části autorka zvolila kvalitativní výzkum (design případové studie) meto-
dou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů na vzorku 12 respondentů 
(4  děti,  4  klienti,  4  zaměstnanci).  Data  byla analyzována  a  interpretována  metodami 
vycházejícími  ze  zakotvené  teorie  otevřeným  kódováním  s  použitím  techniky  „vyložení 
karet.“
Oceňuji výběr tématu i vysokou úroveń jeho zpracování. Citace v textu jsou uvedeny v sou-
ladu s požadovanou normou

Nedostatky práce: 
- Obsah – Úvod ani Závěr se nečíslují
- Seznam prostudované literatury - název zdroje není uveden kurzívou
- Přílohy nejsou číslovány samostatně


