
Posudek oponenta práce 

 

Němcová, Kateřina, Bc. Možnosti vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji. Praha, 2015, 77 s., 2 

přílohy. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra 

andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 

 

 

1. Obsah a struktura práce 

 Téma práce s ohledem na odborné zaměření katedry je vyhovující. Odborný výklad je 

pochopitelný a přehledný. Text má poměrně logické členění na jednotlivé podkapitoly v rámci 

kapitol. Dvě přílohy jsou součástí textu. Rozsah textu odpovídá požadavkům na tento typ 

práce. Obsah diplomové práce je rozčleněn do pěti kapitol, čtyři kapitoly mají teoretický 

charakter a pátá je výzkumná. 

Uvedené teoretické kapitoly reflektují problematiku diplomové práce a kontinuálně a 

logicky je teoretická část vytvořena. Empirická část má charakter kvantitativního výzkumu.  

Technikou tohoto výzkumu byl dotazník vlastní konstrukce. Autorka si stanovila celkem pět 

výzkumných hypotéz.  

Teoreticky správně autorka popisuje, co jsou to hypotézy, jaké požadavky jsou 

kladeny na nulovou hypotézu a alternativní. Hypotézy číslo tři, čtyři a pět mají však ne zcela 

jasnou formulaci nulové hypotézy. V metodologickém slova smyslu se nejedná o nulové 

hypotézy, mezi proměnnými není vyjádřeno, že neexistuje vztah.  Alternativní hypotézy jsou 

zcela přesně a pregnantně vyjádřeny a splňují požadavky na tvorbu metodologicky jasných 

výzkumných hypotéz.  

 

2. Odborná úroveň 

Cíle práce jsou formulovány adekvátně a lze konstatovat, že jich bylo skutečně 

dosaženo. Způsob jejich dosažení je relevantní. Výsledná podoba práce odpovídá úrovni 

diplomové práce a její úroveň je velmi dobrá. Přínos práce spočívá v analytickém pohledu na 

danou problematiku. V příloze je uveden dotazník, který obsahuje 15 otázek. V souladu 

s pravidly pro tvorbu dotazníku by tento vyžadoval větší počet otázek.  

Shoda je vykazována s 9 dokumenty, ale vždy v rozsahu minimálním, dle protokolu 

do 5% textu a vyznačené shody jsou rozsahu nepatrného významu.  

 

 

  

 



 

3. Práce s literaturou 

 Citáty, parafráze a formy jejich odkazování odpovídají zásadám etiky vědecké práce.  

Bibliografické normy byly dodrženy. Rozsah a druhy citovaných zdrojů hodnotím pozitivně 

(počet položek je adekvátní, jejich aktuálnost je zaručena, užití elektronických a tištěných 

zdrojů vzhledem k tématu bylo preferováno, cizojazyčné tituly byly využity). 

 

4. Grafické zpracování 

 Grafická podoba textu splňuje požadavky uvedené v manuálu tvorby bakalářské práce. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Autorka se vyjadřuje srozumitelně, pracuje s odpovídajícími jazykovými prostředky 

(zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových balastů a klišé).  Zvládá spisovný 

jazyk a pravidla gramatiky.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 

Pokuste se vyjádřit k výsledkům vašeho výzkumu ve vztahu k možným dostupným 

výsledkům obdobných výzkumu ve vybraných regionech ČR.  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 

 Připomínky k uvedené práci nemám a práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 

výborně.  
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