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1. Obsah a struktura práce 

Zvolené téma velmi vítám. Patří k tradičním, ale i aktuálním (s rostoucí naléhavostí) a současně 

nepříliš často řešeným. Práce má mírně nadprůměrný rozsah, který je adekvátně rozdělen do 

hlavních kapitol. Záběr práce je poměrně široký, to je spojeno s pozitivy i problematičtějšími 

stránkami.   

 

2. Odborná úroveň 

Text je informačně bohatý. Je zřejmé, že vznikal (a zrál) poměrně dlouho. Oceňuji zvolený 

interdisciplinární přístup, poukazy na různorodé podoby praxe, stejně jako snahu důkladně se 

vyrovnat s terminologií používanou v odborném jazyce i v jazyce praxe také proto, že chápání 

pojmů zde výrazně koresponduje s jednáním klíčových aktérů.  

Práce je celkově dobře provázána, některé pasáže by ale mohly mít vzhledem k hlavnímu tématu 

stručnější podobu. To se týká zejména části věnované v knihovnách uplatňovaným vzdělávacím 

(didaktickým) metodám.  

Empirické šetření má sice širší záběr a místy vybočuje za hranice problematiky občanského 

vzdělávání dospělých, i tak se v něm podařilo identifikovat několik pozoruhodných aspektů 

praxe občanského vzdělávání dospělých v knihovnách. Typicky se jedná o problém věkové 

struktury účastníků vzdělávání, ústřední roli proměnlivého institucionálního zázemí 

jednotlivých knihoven, tradiční přístup v „přednáškovém“ pojetí pořadů nebo chápání ne-

politického charakteru různých témat. 

Zařazená SWOT analýza prohlubuje prezentované výstupy z šetření i vstupních kapitol. Zároveň 

má o něco širší záběr než samo šetření, ne všechny body analýzy jsou proto stejným způsobem 

zdůvodněny. V analýze bych uvítal více odkazů na předcházející kapitoly práce.  

  

3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou splňuje všechna základní očekávání. V dostatečné míře je zastoupena 

aktuální domácí literatura včetně politických a neakademických analýz. Existuje určitá (ale ne 

nijak výrazná) rezerva ve využití zahraničních akademických pramenů. Odkazování na zdroj (až) 

na konci odstavce místy znejasňuje hranici parafráze a vlastního komentáře. Některé prameny 

jsou využívány velmi frekventovaně, to ale automaticky nechápu jako kritiku.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafická úroveň práce je na standardní úrovni.  

 



5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň nevykazuje závažnější nedostatky. Místy se objevují menší formulační 

neobratnosti a nejasnosti (např. „regrese společnosti“ na s. 41 a „příprava předem“ na s. 56).  

 

6. Podněty k rozpravě 

Jak lze vystihnout „nejmenšího společného jmenovatele“ všech vzdělávacích aktivit, jež můžeme 

řadit do kategorie občanského vzdělávání dospělých?  

Jak velké jsou rozdíly mezi přístupy zástupců jednotlivých knihoven-partnerů ve výzkumných 

rozhovorech k možnosti se programově přihlásit k politické nebo komunitní funkci knihoven?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k drobnějším výtkám 

uvedených v předchozích bodech posudku navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  

 

 

2. 9. 2022        doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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