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Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila velmi zajímavé téma, které v odborné 
literatuře není dosud příliš zpracované. Práce je dobře strukturována, má jasně stanovené 
výzkumné otázky a výzkumné cíle. Práce je rozdělena do 3 částí: teoretická východiska, 
empirická část a závěrečné shrnutí výsledků výzkumu. První část se mi jeví jako zbytečně 
rozsáhlá (až do s. 80), i když všechny uvedené kapitoly se bezprostředně vztahují 
ke zvolenému tématu, ale práci by neuškodilo, kdyby autorka text trochu zredukovala.

Přínosná je práce v uvedených rozhovorech s koordinátory U3V na Univerzitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a na FSV UK v Praze (v textu práce je několikrát chybně uvedena FSF) a 
dotazníkovém šetření mezi posluchači kurzů a následné shrnutí poznatků.

Je trochu škoda, že autorka provedla dotazníkové šetření až na počátku letního semestru, 
protože v případě naší fakulty se pak mohli vyjadřovat jen posluchači z IKSŽ a v závěrečném 
shrnutí to pak vypadá, že na FSV realizuje kurzy U3V jen tento institut. Možná by stálo za to, 
podívat se na nabídku kurzů v zimním semestru a na počty posluchačů, kteří je absolvovali.

Po formální stránce mám několik připomínek: práce není zarovnávána z obou stran, takže 
text působí trochu neuspořádaně; v celé práci je řada překlepů, což snižuje kvalitu práce;
schémata či diagramy jsou sice úžasné a autorka si s nimi dala hodně práce, ale postrádám u 
nich nadpis, název, schéma na s. 24 je prakticky zbytečné; autorka opakovaně nepracuje 
s primárními publikacemi (např. s. 32, 38, 39, 41, 53), což v případě českých titulů není 
omluvitelné.

Přes všechny uvedené výtky je práce stylisticky velmi dobře zpracovaná a čtivá. Práce 
splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a 
navrhuji klasikova známkou „velmi dobře“.
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