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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Téma preference prvků didaktického procesu z pohledu jednotlivých věkových kohort je bezesporu 
tématem  aktuálním a pro zpracování v bakalářské práci jej považuji s ohledem na odborné zaměření 
katedry za vhodné. 

Cílem práce je „identifikovat preference týkající se klíčových prvků didaktického procesu, konkrétně 
forem a metod vzdělávání, přístupu vzdělavatele, didaktických pomůcek, didaktické techniky a 
uspořádání výukových prostor u dospělých, kteří se v posledních dvanácti měsících účastnili alespoň 
jedné vzdělávací aktivity neformálního vzdělávání, v závislosti na jejich věku, resp. příslušnosti k určité 
věkové kohortě“ (Abstrakt). Cíl je stanoven sice poněkud komplikovaně, nicméně jasně a srozumitelně a 
autorka jej dle mého názoru v práci naplnila. 

Text práce je rozdělen do pěti základních kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací, 
Přílohy), které tvoří dvě pomyslné části. V první, teoretické části, kterou tvoří kapitoly 1–4, se autorka 
věnuje terminologickému ukotvení problematiky spojené tématem její práce, tedy klíčových 
didaktických prvků v procesu vzdělávání dospělých, které rozděluje na nemateriální (kapitola 2) a 
materiální (kapitola 3), a klasifikaci jednotlivých kohort, jejichž příslušníci v současné době mohou být 
účastníky neformálního vzdělávání dospělých.  

V empirické části (kapitola 5) autorka představuje metodologii svého výzkumného (kvantitativního) 
šetření, jehož cílem bylo zjistit preference příslušníků jednotlivých kohort v oblasti prvků didaktického 
procesu. Šetření je popsáno velmi komplexně, stejně jako výsledky, k nimž autorka dospěla a závěry, 
které z šetření plynou. 

Odborná úroveň práce je odpovídající úrovni bakalářských prací. Cíl práce je stanoven adekvátně a 
autorka jej v práci naplnila, členění práce považuji za logické a srozumitelné, teoretická i empirická část 
práce jsou v korespondenci, jednotlivé kapitoly a subkapitoly jsou řazeny logicky, přílohy se váží k práci a 
jsou funkční vzhledem k tématu a cíli práce. 

Za lehce problematickou považuji teoretickou část práce (zejména kapitoly 2 a 3), která velmi dobře 
slouží jako podklad pro empirické šetření, tím ale tato část práce sklouzla k sice zdařilé, nicméně pouhé 
kompilaci v odborné literatuře poměrně dobře zpracovaných témat. V bakalářské práci to ovšem 
nepovažuji za chybu fatální, obzvlášť když těžištěm této práce je spíše empirické šetření. 
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na spíše nadstandardní množství relevantní 
odborné literatury, a to včetně literatury zahraniční. Citáty, parafráze a formy jejich odkazování 
odpovídají zásadám etiky vědecké práce. Podoba bibliografických citací reflektuje platné bibliografické 
normy, resp. normu doporučovanou katedrou.  

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Grafická podoba textu a úprava stránek a nadpisů je 
kvalitní. Grafy jsou přehledné a srozumitelné. 

 

 

 



 

 
Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako zdařilou. 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. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena kvalitně. 

 
Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby práce objasní: 

 Zda lze považovat výsledky její práce za reprezentativní. 

 Jak je možné nebo by bylo možné využít výsledky její práce. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Teoretická část práce je zpracována pečlivě, i když, jak již bylo 
zmíněno, je spíše kompilačního charakteru, empirická část jí odpovídá, obě jsou vytvořeny tak, aby 
směřovaly k naplnění cíle práce. Jako vedoucí práce pozitivně hodnotím také to, že autorka práci 
průběžně a včas konzultovala. 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou velmi dobře.  
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