
Posudek bakalářské práce Zuzany Cinařové 

Motivace dospělých pro účast na jazykových kurzech dospělých 

 

V bakalářské práci si Zuzana Cinařová  vzala za cíl prozkoumat důvody, proč se dospělí lidé, 

coby neškolní studenti, věnují učení cizímu jazyku. Konkrétně španělštině. Neboť, jak 

prozrazuje autorka v úvodu, sama učí už několik roků jako lektorka španělštiny v jazykové 

škole. 

Práce je sestavena, jak je obvyklé, ze dvou částí: z teoretického postihnutí problematiky (40 

stran) a ověření hypotézy v praxi malým kvantitativním výzkumem (20 stran).  Seznam 

literatury obsahuje 26 položek a několik položek internetových.  

Šíře řešené problematiky zahrnuje stručné historické pojednání o jazykovém vzdělávání 

dospělých, jež je zařazeno až do 19. století, souvisící s emancipačními trendy různých 

společenských skupin. Antické a středověké důvody pro vzdělávání je zde ale zcela pominuta 

a přes minimalistickou zmínku o renesančním významu Komenského vede myšlenková nit 

k nutnosti celoživotního vzdělávání v dnešní prudce se měnící potřebě doby a v rámci 

členství v EU.  Přes objasnění základních pojmů z oblasti pedagogiky a andragogiky (jako 

dospělost, výchova, vzdělávání a učení) text spěje k systému vzdělávání dospělých, v němž si 

jazykové vzdělávání dospělých nachází své místo jako rozšiřování profesního vzdělávání 

(oproti zájmovému či občanskému vzdělávání). O chuti do jakéhokoliv vzdělávání rozhoduje 

motivace jednotlivce, proto se téma motivace stalo obsahem další kapitoly, a to v podobě 

představení třech věhlasných autorů, v jejichž díle je motivace zpracována (Maslow, Murray 

a Mc Clelland). Od toho se pak odvíjí praktická část bakalářky, jež je věnována právě 

motivaci dospělých účastníků jazykových kurzů španělštiny. Kvantitativně pomocí dotazníku 

(8 uzavřených otázek zodpovědělo 118 lidí z 3 pražských jazykových škol) byly zjišťovány 

informace o věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, znalost dalšího jazyka, motivace ke studiu a 

případná motivace od studia. Výsledky byly znázorněny grafem a komentovány ve vztahu 

k 4 výzkumným otázkám.   

Hodnocení: Je škoda, že autorka neprokázala lepší schopnost práce s literaturou, jež by si 

závěrečná práce bakalářského studia  žádala. Ani v kapitole o motivaci, která se jeví jako 

stěžejní část teoretické části a kde šlo o porovnání díla třech autorů, se nepokusila 



problematiku kriticky zhodnotit a dobrat se společné myšlenky, jež se bude hodit pro další 

práci ve výzkumném testu. Místo vlastní interpretace zůstala autorka u stručného 

převyprávění sekundární literatury. Motivace je popsána jako vnitřní síla jedince nepřetržitě 

vyvažující různé pro a proti, rozhodující o upřednostnění nebo potlačení té které aktivity, 

avšak motivace jako psychologický fenomén by měl být dán do souvislostí s orientací podle 

hodnotového systému, daného kulturou. A snad právě proto, že autorka postrádala nějakou 

svou vlastní výkladovou pozici, stanovila si takové výzkumné otázky, které motivaci studují 

jen vzdáleně, a mají charakter spíše sociologického zkoumání.  (Konkrétně: zjištění, že ženy 

se více učí cizím jazykům, neznamená, že ženy jsou lépe motivované než muži. Vypovídá to 

spíše o společenské organizaci nebo o mentálních předpokladech.) S lítostí konstatuji, že 

přestože práce má všechny náležitosti naplňující požadovanou podobu, chybí logické a 

smysluplné propojení teorie s praxí a vnitřní koncepčnost textu.  

Rušivě působí také to, že autorka na stránkách místem nešetřila. Průměrný počet řádků na 

stránce nepřesahuje číslo dvacet. Tím pochopitelně práce získává charakter řídkého sdělení, 

zůstává na rovině popisné, problematiku nijak hlouběji neřeší, neproblematizuje a 

nesrovnává s vlastním postojem. 

V bibliografickém údaji v poznámce pod čarou je očekávána informace o čísle strany, na niž 

se čtenář může v originálu podívat. V daném textu je však uvedeno, kolik stran má publikace 

celkem, což ale většinou čtenář vědět nepotřebuje. V textu je i jistý počet interpunkčních 

chyb a překlepů, jenž ale nepřekračuje hranici únosnosti. Jazykově by práce byla až na tyto 

drobnosti zcela zdařená. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, ale pro uvedené nedostatky navrhuji hodnotit ji 

známkou 3. 

 

FHS UK Praha, 13. červen 2011                                                                      Eliška Pincová 

 

 

 

 



 

 


