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"UPLATNĚNí PSYCHOLOGIE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNí A ROZVOJE 

DOSPĚLÝCH" . 

Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala velmi zajímavé a v současné 

době aktuální téma uplatnění psychologie v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých. 

Ke zpracování tématu přistoupila zodpovědně a s vysokým nasazením. Jak sama 

autorka uvádí, za cíl své práce si vybrala zamyšlení nad tím, jaké poznatky z oblasti 

psychologie jsou využívány ve vzdělávání a rozvoji dospělých a zároveň 

zodpovězení otázek: 

V jakých situacích jsou tyto poznatky aplikovány? 

Jaká je role psychologa ve vzdělávání a rozvoji dospělých? 

Nakolik je nutné psychologické vzdělání pro působení v oblasti vzdělávání a 

rozvoje dospělých? 

Předložená práce obsahuje 84 stran textu, včetně soupisu bibliografie, která 

obsahuje 11 titulů a soupisu bibliografických citací, kde je uvedeno 27 literárních 

pramenů včetně několika zahraničních. 

Práce je sestavena ze sedmi, logicky provázaných, kapitol, včetně závěru a je 

doplněna několika přílohami. V první kapitole se autorka pokusila vymezit základní 

pojmy jako př. vzdělávání dospělých, další vzdělávání dospělých, rozvoj lidských 

zdrojů, výchova dospělých, učení, rozvoj, obecná psychologie, didaktika, apod. 

Druhá kapitola pojednává o teoriích učení např. o asocianistických teoriích učení, 

teoriích vycházejících z kognitivních koncepcí, teoriích vycházejících z klasického 

podmiňování, instrumentálního podmiňování apod. Autorce se podařilo v rámci této 

kapitoly poskytnout čtenáři jasný přehled o jednotlivých teoriích učení. Třetí kapitola 

se pak zabývá druhy učení. Autorka zde přechází od nejjednodušších druhů učení až 

k nejsložitějším, specificky lidským druhům učení. Ve čtvrté kapitole autorka rozebírá 

problematiku vztahu dospělosti a učení dospělých. Zabývá se dospělostí a jejími 

podobami, fyziologií a specifiky učení dospělých, motivací k učení apod. Pátá 



kapitola rozpracovává téma psychodiagnostiky a jejího uplatnění v podnikovém 

vzdělávání a šestá kapitola ukazuje konkrétní příklad systému podnikového 

vzdělávání. 

Autorka, dle mého názoru, při zpracování své bakalářské práce, prokázala 

znalost dané problematiky. Práce je psána čtivě a se zájmem, jednoduše řečeno se 

mi líbí a vzhledem k tomu, že k ní nemám zásadnějších připomínek po stránce 

obsahové i formální, doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. 
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