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Obsah a struktura práce 

Cílem předložené rigorózní práce je popsat, jak rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka 
mohou souviset s procesy vzdělávání a učení, nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a 
zda mohou naopak být nástrojem, který tyto změny přináší (Abstrakt). Takto stanovený cíl považuji pro 
rigorózní práci za vhodný a konstatuji, že autor jej v práci dle mého názoru naplnil. 

Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. V první z nich se autor věnuje základnímu 
terminologickému ukotvení tématu, zejména sociální změně, teoriím sociální změny a představení 
zlomových změn ve vývoji lidské civilizace. Druhá kapitola je zaměřena na teoretické aspekty vztahu 
vzdělávání dospělých a společenských změn. Autor zde představuje základní přístupy zabývající se 
vztahem mezi vzděláváním a sociálními změnami. Tyto dvě kapitoly slouží jako nezbytné kontextuální 
zakotvení celé práce, a ačkoliv by se mohlo zdát, že autor zde možná uvádí až příliš detailní informace, 
domnívám se, že tato část práce je nezbytná pro pochopení částí dalších a je tedy vzhledem k cíli práce 
vysoce funkční. 

Za klíčovou považuji třetí část práce, která popisuje změny ve společnosti a vzdělávání v souvislosti 
s přechodem od společností tradičních k moderním, a především část čtvrtou, v níž se autor zabývá 
současnými sociálními transformace a jejich vztahem ke vzdělávání dospělých. Objasňuje tu především 
změny spojené s procesy globalizace a individualizace, a především s rozvojem nových technologií, 
s novým pojetí ekonomiky založené na znalostech a se sociálními konflikty souvisejícími se sociálními 
nerovnostmi.  

V Závěru práce pak stručně a přehledně shrnuje výsledky předchozích kapitol. 

Metodu i výše popsaný postup, který autor pro svoji práci zvolil, považuji za logický a vzhledem k tématu 
a cíli práce za velmi vhodný. 

  
 
Odborná úroveň 

Z hlediska odbornosti je práce na velmi vysoké úrovni. Autor prokazuje nejen velmi široké znalosti 
v oblasti andragogiky, ale i příbuzných věd, především sociologie. Tento mezioborový přístup, kdy se 
autorovi podařilo propojit podávané informace z těchto různých oblastí tak, že tvoří kompaktní a logický 
celek, vysoce oceňuji, pro dané téma se jeví jako ideální.  

Práce má jasnou, logickou strukturu, v rámci níž autor systematicky směřuje k naplnění cíle své práce. 
 
 
Práce s literaturou 

Autor v souladu s platnou normou odkazuje na nadstandardní množství relevantní tuzemské i zahraniční 
odborné literatury, a to nejen andragogické, ale i z oblasti sociologie, filozofie, historie a dalších věd.  
 
 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni.  
 
 



 

Jazyková úroveň 

Práce je psaná jasným a srozumitelným jazykem, autor prokazuje velmi dobrou znalost základní odborné 
terminologie a schopnost adekvátně s ní pracovat.   

V práci je minimum gramatických a stylistických chyb.  

 

Formální stránka práce 

Autor dodržel, ba výrazně překročil stanovený rozsah práce. V práci se objevuje několik drobných 
formálních chyb, které vznikly zřejmě tím, že autor tuto práci již dříve obhájil jako práci disertační – např. 
chybně uvedený rok na titulní straně, v Úvodu autor hovoří o této práci jako o disertační, nikoliv 
rigorózní. Jsou to ovšem nedostatky, které jsou v kontextu celé práce zanedbatelné. 
 
 

Závěrečné hodnocení práce 

Téma práce považuji za aktuální a jeho zpracování za velmi kvalitní a pro teorii andragogiky přínosné. 
Práce dle mého názoru zcela naplňuje požadavky na rozsah i obsahovou kvalitu rigorózní práce na FF UK.  
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
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