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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním a stále hojněji 

diskutovaným tématem. Zvláště v souvislosti s postupnými demografickými změnami ve 

společnosti a jim adekvátně věnovanou pozorností ze strany nadnárodních organizací i 

jednotlivých států vyvolává problematika aktivního stárnutí a vzdělávání seniorů až určitou 

hypertrofii studií, výzkumů a odborných i popularizačních textů. Tato skutečnost nabízí na 

jednu stranu dostatek studijního materiálu k dalšímu zpracování, na straně druhé nastoluje 

nebezpečí duplicity a opakování již napsaného. Tato skutečnost se bohužel částečně 

projektuje i do výsledné podoby předloženého textu. 

 Práce má rozsah 73 textových stran a je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, 

Úvodu a Závěru. Celý text je poměrně systematicky koncipován a přehledně členěn. Autorka 

zvolila celkem standardní a nejrozšířenější postup, kdy se v prvních kapitolách na obecné bázi 

zabývá problematikou stárnutí a stáří, demografickou situací v ČR a segmentem seniorské 

edukace, aby se následně v druhé části práce soustředila na popis vybraného projektu a vlastní 

empirické šetření. Tento přístup je nicméně příčinou toho, že většina teoretických kapitol 

nevybočuje ze schématu průměrné kompilace. Zároveň je možné vypozorovat určitý nepoměr 

mezi prostorem věnovaným výchozí terminologii a obecným tématům na jedné straně a 

problematice vzdělávání seniorů na straně druhé, ačkoli právě tato oblast měla být stěžejní. 

 

2. Odborná úroveň 

 Autorka postupovala při zpracování tématu velmi samostatně až individualisticky. 

Minimální počet realizovaných konzultací, spojený navíc s výraznou časovou tísní, 

neposkytnul prostor pro zodpovědnou a kvalitní supervizi vzniku textu. Některé pasáže (např. 

Úvod, Závěr nebo finální podoba empirické části) neměl vedoucí práce možnost před 

odevzdáním vůbec oponovat. Tato skutečnost vysvětluje, proč tento posudek nabývá místy 

charakteru oponentury.  

 Zpracování textu vykazuje odpovídající odbornou úroveň. Autorka se snaží zasadit 

téma vzdělávání seniorů do širších sociálních, politických a ekonomických souvislostí, což se 

jí zvláště v prvních kapitolách relativně daří. Za velmi správnou a důležitou považuji 

připomínku, že pojem „senior“ má v kontextu především anglického jazyka specifický 

význam, který je zcela odlišný od situace v ČR. Vzhledem k deklarovanému cíli a 

omezenému rozsahu jsou však některá témata spíše načrtnuta bez snahy o hlubší analýzu. Pro 

celý text je tak typická určitá tezovitost a výběrovost. Např. kalendářní věk není v legislativě 

ČR reflektován pouze v souvislosti s odchodem do důchodu, jak by vyplývalo z formulací na 

s. 14. V souvislosti se sociální stářím je akcentována tématika změny společenského 

postavení a sociálních kontaktů, mimo zorné pole se však ocitla stejně důležitá oblast 

stereotypů a stereotypizace. Pasáže věnované psychologickému stáří poměrně zjednodušeně a 

neorganicky propojují dvě odlišná témata (vnímání vlastního věku vs. psychické změny 

spojené se stárnutím). Částečně zde navíc dochází k obsahové duplicitě v porovnání 

s kapitolou 1.3. Právě tato část je pak spolu s kapitolou 2 asi nejvíce determinována 

omezeným výběrem zdrojů, což se projevuje ve výrazně tezovitém a roztříštěném pojetí 

jednotlivých témat (paměť, inteligence apod.). Celkově se dá konstatovat, že ačkoli jsou 

kapitoly 1.3 až 1.5 svým zaměřením zajímavé, vzhledem k selektivnímu charakteru 

zpracování a s ohledem na ústřední téma práce jsou v zásadě nadbytečné.  



 Problematika vzdělávání seniorů je pak pojata spíše přehledově, s větší či menší 

(celoživotní vzdělávání) mírou zdařilosti. Především pasáže věnované konceptu celoživotního 

vzdělávání pak obsahují překvapivé množství faktických chyb a nepřesností (např. rozdíl 

mezi koncepty celoživotního učení a celoživotního vzdělávání; vročení, výběr a 

charakteristiky některých strategických dokumentů apod.). Opět nezbývá než poukázat na 

neomluvitelnou absenci primárních zdrojů informací, která se nedá omluvit jejich 

nedostupností (jsou volně dosažitelné v elektronické podobě). Upozornil bych rovněž na 

skutečnost, že vzdělávání seniorů rozhodně není totožné s gerontagogikou (viz s. 34). Na s. 35 

jsou pak některé informace spojené s oblastí přípravy na stáří uvedeny dvakrát, byť vždy ve 

spojení s jiným výchozím zdrojem. Pasáže věnované motivaci jsou opět pojaty zjednodušeně 

a výběrově (např. vnější motivaci nelze omezovat pouze na působení zaměstnavatelů, viz s. 

37), specifika docility seniorů jsou navíc zapracována výrazně neorganicky. Kapitola 2.5.2 je 

pak v tomto pojetí zcela zbytná.  

 Třetí kapitola je věnována popisu vybraného projektu. Tyto pasáže jsou, v porovnání 

s předchozími, přehledně a komplexně zpracované. Autorce se tak daří předložit ucelené 

informace o cílech, obsahu a průběhu dané aktivity. Na toto představení bezprostředně 

navazuje původní empirické šetření zkoumající motivaci účastníků projektu. Šetření je solidně 

metodicky zpracováno, zajímavé je systematické vyhodnocení s podrobným komentářem. 

Není pouze jasný výběr vybraných znaků u vyhodnocení některých otázek (např. u odpovědí 

na otázku č. 4 by bylo zcela jistě relevantní zkoumat úroveň vzdělání respondentů apod.). 

Komentář k otázce č. 17 není plně kompatibilní s uvedenými výsledky. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje mírně nadprůměrný počet 65 pramenů, 

z čehož je 5 cizojazyčných. Převážně se jedná o formální dokumenty, články a statistiky 

různorodého zaměření. Autorka v celém textu prokazuje svou schopnost korektně s těmito 

prameny pracovat a vybírat vhodné odkazy. Problematický je nicméně výběr skutečně 

relevantní literatury odpovídající vědeckého úrovně a především pak malý důraz na primární 

zdroje. Tato skutečnost se pak negativně projevuje na celkovém vyznění některých pasáží. 

Autorka často z výchozí autority využívání určitou strukturu či kategorizaci, aniž by s ní dále 

nakládala či se snažila s její pomocí vytvořit souvislý a vnitřně provázaný obsah. Výsledný 

text tak není logický ani soudržný (explicitně např. kapitola 2.3), výklad si navíc mnohdy, 

v závislosti na právě citovaném zdroji, odporuje (např. definice gerontagogiky či tvrzení, že 

působnost A3V je vázána na velká univerzitní města ze s. 9).  

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 

použitý jazyk lze označit za čtivý a srozumitelný. Častější jsou pouze chyby v interpunkci, 

plynulý tok textu místy narušují stylistické či formulační neobratnosti (např. s. 9: „… je 

neporovnatelná paleta vědomostí a znalostí seniorů...“). Na s. 21 je ojedinělý překlep 

(„inteligentce“), na s. 33 pak nedokončená věta („Vzdělávání v seniorském …“). 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by se autorka podrobněji zamyslet nad motivací seniorů k účasti na 

vzdělávacích aktivitách? Jaké jsou k dispozici studie, statistiky apod? 

 

 



7. Závěrečné hodnocení práce 

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

v zásadě vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Problém představují 

především některá pochybení formálního charakteru, nedostatek relevantní primární literatury 

a celistvost zpracování problematiky. Autorce se bohužel zcela nepodařilo koherentně 

propojit jednotlivá témata do funkční a homogenní podoby. Pro celý text je tak typická 

především tezovitost a roztříštěnost. Je škoda, že se zřejmý potenciál tématu nepodařilo plně 

rozvinout, především v závislosti na absenci kvalitní obsahové i jazykové korektury. K práci 

jako celku nicméně nemám z formálního ani odborného pohledu žádné další připomínky. 

Domnívám se, že ji lze považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

Návrh známky: dobře 
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