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Autorka v práci s názvem Příspěvek k problematice vzdělávání seniorů nahlíží 
na vzdělávání seniorů s přihlédnutím k didaktickým zvláštnostem, které vzdělávání 
seniorů přináší, čímž téma zasazuje do oboru andragogika. 

Práce je rozdělena celkem do pěti hlavních kapitol, které jsou dále členěny do 
menších celků. Je dobrou kompilací dat vztahujících se k tématu vzdělávání seniorů 
nejen v České republice. Autorka popisuje kategorie stárnutí a věku, sleduje změnu 
postavení a roli seniora v historickém kontextu, dále definuje stárnutí seniora 
z různých přístupů, uvádí změny v oblasti psychiky spojené se stářím ajejich důsledky 
na vzdělávání seniorů, z čehož vyplývají i specifika jejich vzdělávání. Autorka 
neopomíjí zmínit praktická doporučení pro vzdělávání seniorů, definuje požadavky 
mainstreamingové politiky apod. Na konci práce autorka popisuje příklady edukačních 
aktivit pro seniory z hlediska formálního i neformálního vzdělávání, což považuji za 
obsahově nosnou část textu. 

Zvolené téma práce je s přihlédnutím ke zvyšujícímu se počtu seniorů, a tedy i 
k sociální a politické atmosféře v České republice i v dalších státech Evropské unie, 
velmi aktuální, lze ho tedy považovat za perspektivní i z hlediska oboru vzdělávání 
dospělých. 

V úvodu byl jasně zmíněn poněkud skromný, ale přesto jasný cíl textu, který 
autorka shledává v poskytnutí základního rámce nahlížení na tuto oblast vzdělávání 
dospělých; ten se podle mého názoru zdařilo naplnit. Z obsahového hlediska tedy 
považuji práci za relativně zdařilou, i když téma jistě mohlo být z hlediska vzdělávání 
seniorů šířeji rozpracováno. 

K formální stránce pak lze dodat, že je psána čtivou, a přitom stylisticky i 
odborně vhodnou formou, přičemž splňuje stanovený rozsah. Výběr literatury je 
k danému tématu vhodný a různorodý, také cizojazyčné tituly splňují stanovenou 
normu. Místy však vidíme určitou ledabylost ve formálním zpracování: překlepy 
(například na s. 14), věty beze smyslu (s. 10), chybějící čárky (s. 27,45,50), tečky (s. 
6,43) atd. 
Pokud jde o práci s odkazy, autorka místy neuvádí správně odkazy na sekundární 
zdroje, což nesvědčí zrovna o pečlivém přístupu (s. 10, s. 11 - zmíněn autor Peter 
Laslett a David Karp, ale není řečeno, ze kterého pramenu vychází). Formulace 
uvedené v uvozovkách typu: "život z kopečka", "bytí za zenitem" považuji osobně za 
zbytné a nehodící se do odborného textu. 

J přes zmíněné nedostatky ovšem považuji předloženou bakalářskou práci za 
obsahově nosnou, podle mého názoru celkově splňuje stanovené požadavky, a tedy ji 
doporučuji k obhajobě. 
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