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POSUDEK OPONENTA PRÁCE 

 

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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A Obecné     

A1 Jazyková úroveň  X    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 38/2020,  

včetně platných příloh) 
 

X 
  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného programu X    

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (zejména: co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) 
 

X 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti andragogiky, vzdělávání dospělých nebo řízení ve vzdělávání 

– managementu vzdělávání, nikoli jen popis subjektivní zkušenosti 
X 

 
  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborných zdrojů X    

C2 Relevantní 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 / hypotéz  

nebo výzkumných předpokladů 
 

 
X  

D3 Využití vhodných výzkumných metod a nástrojů  X   

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných údajů / dat X    

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků  X   

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce X    

F Závěry a přínos pro studovaný program 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce X    

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu X    

F3 Adresné vyjádření o využití práce X    

F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast andragogiky, vzdělávání dospělých  

nebo řízení ve vzdělávání – managementu vzdělávání 
X 
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Charakteristika a klady práce: 

 

➢ Autorka vhodně propojila teorii vzdělávání seniorů s konkrétní oblastí praxe, čímž 

přispěla k poznání studovaného vědního oboru andragogika. 

➢ Vymezení gerontagogiky a detailní charakterizování měření kvality života považuji za 

vhodně zařazené do teoretické části práce.  

➢ Velikost výzkumného souboru, který obsahoval 260 respondentů.  

➢ Vhodně zařazená komparace vlastního výzkumu s teoretickými východisky a 

závěrečná diskuze, která kvalitně shrnula výsledky výzkumu. 

 

 

Nedostatky práce: 

 

➢ Nejasně a příliš široce formulovaný cíl práce.  

➢ Abstrakt nemá požadovaných 200 slov. 

➢ V empirické části DP není jasně definovaný výzkumný problém a hypotézy jsou 

chybně formulovány.  

➢ V empirické části není věnovaná větší pozornost kvalitě života i přesto, že v teoretické 

části je detailně charakterizována.  

➢ Interpretace výsledků vlastního výzkumu je nepřehledná. V kapitole jsou 

prezentována výsledná data dotazníků, zároveň jsou v kapitole prezentovány výsledky 

interview a následně jsou všechna data rovnou komparována s odbornými východisky.  

 
 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 21. 

dubna 2021 (Theses.cz). Maximální míra podobnosti: <5 % (tedy nevýznamná). 
 

Hodnocení práce: Práce splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce ve SP 

Andragogika a management vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Co podle Vás způsobuje nízkou účast mužů na U3V? 

2. Proč se podle Vás senioři účastní více humanitních než technických věd?  

3. Jak máme rozumět hypotéze: „H4: Nejvíce studentů U3V bude žít v Praze.“? 

4. Zdůvodněte definování hypotézy „H6: Hlavním důvodem studia na U3V bude potřeba 

získávání nových znalostí.“. 

5. Na základě výsledků Vašeho výzkumu určete, jak je ovlivňována kvalita života seniorů, 

kteří studují U3V. 

 

V Praze 8. dubna 2021 

 

PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA 


