
Oponentura na práci J. Míky Diagnostika v dalším vzdělávání 

Autor si stanovil ambiciózní úkol nalézt obecně použitelný model pro individualizované vzdělávání 
dospělých. Problematika interakce agentů v různých kontextech, i když obecněji, a ne z pohledu 
vzdělávání, mě dlouhodobě velmi zajímá. Jsem si tudíž vědom interdisciplinarity a následně snad i 
určité neuchopitelnosti tohoto tématu tradičními vědeckými metodami. Není tedy překvapením, že 
jsem byl k autorovým záměrům zpočátku mírně skeptický. Po důkladném pročtení práce mohu 
konstatovat, že mé původní obavy nebyly na místě. V dalších několika odstavcích se zaměřím na 
některé konkrétní aspekty práce, které považuji za důležité. 

Co do obsahu (kontext, východiska, závěry) nemám k práci žádné námitky. Míkovi se podařilo 
určitý model nalézt, aniž by při teoretickém bádání podlehl pokušení přeceňovat výsledky svých 
úvah nebo zabředal do podrobných závěrů, pro něž postrádá východiska. O univerzálnosti 
předkládaného modelu lze jistě diskutovat, ovšem na obecné rovině platnost bezpochyby má. 
Nakolikjsem práci pochopil, domnívám se, že model ani dále rozpracováván být nemá, zbývá tedy 
jen jeho empirické ověření. 
Oceňuji rovněž důsledné odlišování objektivních skutečností a neověřených předpokladů v celém 
textu. 

Formální stránka užje kontroverznější (zdůrazňuji, že slovem kontroverznější nemyslím horší). 

Najednu stranu musím ocenit nadhled a vůbec přehlednost, s nížje látka podávána. Zde mám na 
mysli především shrnutí na konci každé kapitoly zajišťující plynulost výkladu. Elegantně je 
provedena i poněkud netradiční (ale tolik užitečná) změna úhlu pohledu ve 4. kapitole (s. 70). 

Na druhou stranu je zde určitá nevyváženost textu a nespokojenost může potenciálně vyvolat také 
zvolený jazykový registr. 

Čtenář si nemůže nevšimnout nesymetričnosti mezi prostorem, který je ve 2. kapitole věnován 
jungovským modelům a Kolbovu inventáři učebních stylů. To však lze vysvětlit komplexností 
MBTI ve srovnání s úzce zaměřeným Kolbovým nástrojem. Kolbův inventář je navíc na rozdíl od 
MB TI v Česku prakticky neznámý. Připomínám, že všechny zmiňované nástroje jsou svou povahou 
komerční, a získat o nich vyčerpávající informace může být (zvláště pro studenta) značně nákladné. 

Práce je velmi čtivá. Chtělo by se říct, že na diplomovou (tj. vědeckou) práci možná až příliš. 
Předpokládám, že se jedná o záměr. I když jsem si této nezvyklosti vědom a sám bych asi tíhnul ke 
konformnějšímu stylu, neodmítám ho. Možnáje jen projevem všeobecné převahy anglosaské 
deskripce nad rakouskouherskou preskripcí. Možná je znamením, že věda má být přístupná, a ne 
odtažitá. Možnáje důsledkem špatného plánování a nedostatečných revizí. 

Přes výše uvedené drobnosti podle mne diplomová práce J. Míky splňuje všechny náležitosti 
magisterské práce. Navrhované hodnocení je již jen formálním potvrzením těchto slov. 
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