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Aktuálnost tématu
Autorka se rozhodla studovat fenomén Univerzit třetího věku ve vztahu ke kvalitě života 
seniorů, což je téma zajímavé a aktuální nejen vzhledem k přibývajícímu počtu seniorů, ale i 
ke změnám v představách současných seniorů o trávení volného času po odchodu do důchodu 
oproti minulým generacím. 
Cíle práce a jejich naplnění
Cílem práce je podle autorky „zjistit,do jaké míry zlepšuje studium na U3V kvalitu života a 
snižuje riziko sociálního vyloučení populace třetího věku“. Tento cíl práce doplněn o několik 
dílčích cílů, byl splněn na solidní úrovni.
Metodologie
Zvolené metody práce odpovídají vymezenému problému a cílům práce. Autorka využívá 
kvantitativní i kvalitativní metody (ty zejména v empirické části) 

Obsah práce
Práce má logické členění, postupuje od obecných poznatků ke konkrétním zjištěním a jejich 
hodnocení. Autorka se postupně zabývá problematikou stáří, význam vzdělání pro naplnění 
volného času seniorů, vztahem celoživotního  vzdělávání a vzdělávání v seniorském věku. 
Součástí práce je i shrnutí mezinárodních zkušeností se vzděláváním ve třetím věku. Práci by 
v této části prospělo určité zestručnění, k některým myšlenkám se autorka vrací opakovaně.
Empirická část práce spočívá v porovnání Univerzity třetího věku na UJEP v Ústí nad Labem 
a FSV UK.a je vydařenější částí textu.  Autorka zpracovala poměrně rozsáhlé dotazníkové 
šetření mezi studenty U3V na obou univerzitách a rozhovory s organizátory této formy studia.
V závěrečném shrnutí autorka odpovídá na otázky, které formulovala na začátku práce. 

Formální úprava práce
Text  po formální stránce odpovídá formátu diplomové práce. Odkazy a citace jsou vyznačeny 
v textu, seznam literatury a zdrojů je součástí práce. Text je vhodně doplněn tabulkami a 
grafy. 

Celkové hodnocení práce:
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou

V Praze,16.6.2010 Bohumila Čabanová
                  vedoucí práce
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