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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce má celkový rozsah 97 stran (z čehož 70 stran tvoří 

samotný text) a je rozdělena do pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Její součástí je i 

15 stran příloh. Zvolené téma lze hodnotit jako relevantní a zcela odpovídající odborné 

profilaci katedry, přesto však poměrně specifické. Jde o dimenzi andragogického bádání, 

která prozatím zůstávala v kontextu na katedře dosud zpracovávaných závěrečných prací 

opomíjená.  

 Úvodní kapitoly obecně teoretického charakteru pojednávají o vybraných oblastech 

andragogické didaktiky nezbytných pro pochopení a zpracování cílové problematiky. 

Logickým vyústěním celého textu je původní empirické šetření. Cíl práce je v Úvodu 

relevantně formulován. 

  

2. Odborná úroveň 

 Práce má logickou strukturu, jednotlivá témata jsou zpracována komplexně a 

srozumitelně, výklad tvoří jednotný celek. Autorka si všímá všech podstatných aspektů a 

souvislostí. Nemohu se nicméně ubránit dojmu, že některé pasáže jsou poněkud nadbytečné. 

Např. obsáhlý přehled didaktických metod či výběrový popis didaktické techniky nepřinášejí 

nic objevného a i v kontextu realizovaného empirického šetření by bylo možné tyto pasáže 

redukovat. Domnívám se, že celkové kvalitě textu by výrazně pomohlo, kdyby bylo méně 

prostoru věnováno např. prosté deskripci různých didaktických metod a větší pozornost byla 

věnována stěžejnímu tématu věkových kohort či empirickému šetření, především jeho 

vyhodnocení.  

 Celkový výsledek je determinován i výraznou závislostí na jediném autorovi. Ačkoli 

je doc. Mužík nesporným fenoménem české andragogické didaktiky, zařazení většího počtu 

především zahraničních pramenů by pomohlo překonat určitou jednodimenzionálnost 

výkladu. Ta se výrazně projevuje i v kapitole 4 věnované klasifikaci generací. Je třeba 

poznamenat, že toto téma je zvláště v odborných periodicích personalistického či 

sociologického zaměření velmi frekventované a výraznější zapojení širší škály zdrojů by 

zajisté napomohlo zpracovat tuto problematiku komplexněji a objektivněji. Text místy nabývá 

podoby nemístné generalizace, které by se autorka měla vyvarovat. Je například pro tzv. 

Husákovy děti skutečně typická nižší zaměstnanost nebo platí, že právě příslušníci této 

generace se rádi věnují hraní rolí (s. 50)? Je pocit ohrožení po 11. září opravdu typický 

především pro generaci Y? A proč autorka hovoří o generaci Y jako o poslední (s. 51), když 

je v odborné literatuře popsána i následující generace Z? 

 Nejen pro zmíněnou čtvrtou kapitolu je typická především popisnost a částečně i 

výběrovost. Autorka systematicky předkládá pestrou varietu různých kategorizací a typologií, 

aniž by s nimi dále nakládala a vzájemně je komparovala. Je to právě kritičnost a snaha o 

vlastní vklad, které až na výjimky absentují. Kapitola 2.3 je pak sice nazvaná mnohoslibně 

„Přístup vzdělavatele“, v textu samotném se nicméně hovoří pouze o lektorovi, což je 

v kontextu předcházející kapitoly nevhodné a navíc to plně nevystihuje edukační realitu.  

 Celou práci uzavírá původní empirické šetření autorky. Vypadá velmi zajímavě a na 

první pohled je kvalitně metodologicky zakotvené. Bohužel, potenciál tohoto šetření zůstal 

nenaplněn. Vzhledem k nepřítomnosti dalších proměnných (např. vzdělání, profese, pohlaví 



apod.) nelze jednoznačně tvrdit, že zjištěné preference jsou založeny na příslušnosti k určité 

věkové kohortě. Ošetřena není ani otázka statistické významnosti rozdílů v odpovědích 

respondentů. Obecně lze konstatovat, že autorka výsledky pouze popisuje, absentuje diskuse i 

skutečná analýza.    

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje 52 pramenů, z toho 14 cizojazyčné. Jedná se 

pestrý výběr literatury odpovídající odborné úrovně a autorka v celém textu prokazuje svou 

schopnost korektně s těmito prameny pracovat. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a pečlivě, 

v zásadě jsou dodrženy veškeré požadované standardy.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje stylistikou i gramatickou úroveň odpovídající 

typu odborného textu a zaznamenat lze pouze několik marginálních pochybení (např. 

„pražské jaro“ na s. 50 nebo „úplně nejčastější“ na s. 69). 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jak by autorka podrobněji interpretovala výsledky realizovaného šetření? Jsou 

rozdílné preference dány pouze příslušností k určité věkové kohortě nebo byly v průběhu 

šetření zaznamenány i jiné zásadní proměnné?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice orientuje a text v zásadě 

vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Problém představují především 

převažující popisnost výkladu a nedostatky při vyhodnocení dat v rámci empirického šetření. 

Je škoda, že se zřejmý potenciál tématu nepodařilo zcela naplnit. K práci jako celku nicméně 

nemám z formálního ani odborného pohledu žádné další připomínky. Domnívám se, že ji lze i 

přes uvedené připomínky považovat za vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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