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Posuzovanou bakalářskou práci lze celkově hodnotit jako zajímavou a 

přínosnou. Autorka se v ní zabývá tématem, které Je SIce stále aktuálnější a 

frekventovanější, přesto je však pro něj typický chronický nedostatek aktuální a 

relevantní odborné literatury. Jako výrazné pozitivum proto hodnotím, že se autorce 

podařilo shromáždit většinu podstatných a u nás dostupných titulů. Soupis 

bibliografických citací obsahuje 29 tištěných 14 elektronických pramenů, přičemž 4 z 

nich jsou cizojazyčné. Doplňková Bibliografie pak uvádí dalších 5 pramenů, z toho 

jeden cizojazyčný. 

Práce má rozsah 50 textových stran a je rozdělena do 6 samostatných kapitol, 

Úvodu a Závěru. Autorka komplexně a systematicky popisuje problematiku vzdělávání 

seniorů, včetně základní terminologie, přístupu hlavních společenských věd nebo 

didaktických aspektů. Potěšující je především zařazení prozatím málo rozšířeného 

konceptu tzv. věkového mainstreamingu. Celkově sympatickou snahu autorky nicméně 

degradují některé slohové neobratnosti, které jsou kontinuálně přítomny v celém 

posuzovaném textu. Z práce je bohužel zřetelně poznat, že tvorba rozsáhlejšího 

psaného celku není autorce příliš vlastní. Jako marginální se potom jeví občasné chyby 

v interpunkci a překlepy (např. str. 10,14 apod.). 

Pokud se ovšem oprostíme od jazykových neobratností, nalezneme hutný a 

solidně vystavěný text. Přínosné je např. vymezení základních pojmů (věk, stáří 

apod.), jakož i systematizace ne vždy korektně uváděných příbuzných společenských 

věd (gerontologie, gerontopedagogika, gerontagogika). Právě tyto pasáže (1.4) 

nicméně bóhužel patří mezi ty stylisticky nejméně zvládnuté ... Funkční jsou naopak 

samostatné analýzy psychologického a sociologického pohledu na stáří, podnětné je i 

zařazení relativně nové teorie procesu stárnutí mozku (Goldberg). Velkým kladem celé 

práce je, že se zde vedle standardních témat objevují i aspekty ne tak rozšířené (např. 

stáří a gender, speciální požadavky na uspořádání výukového prostředí apod.). Vhodné 

a ilustrativní jsou i příklady konkrétních vzdělávacích příležitostí, kde z významných 

institucí chybí snad pouze Český svaz žen. 



Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje 

a zvládá i odbornou terminologii. Její aktivita a přehled odborné literatury, jakož i 

nesporný zájem o zpracované téma, jsou bohužel negativně determinovány nepříliš 

zvládnutým jazykovým a stylistickým pojetím. K této práci nicméně nemám 

z formálního ani odborného pohledu žádné další připomínky. Domnívám se, že ji lze 

považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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