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Předložená diplomová práce vychází ze základní myšlenky, že efektivita vzdělávání, v tomto 
případě především dalšího vzdělávání, je podmínkou pro životní úspěch jednotlivce i pro 
prosperitu společnosti. Jedním z problémů efektivity vzdělávání je heterogenita příjemců 
andragogické intervence. Skupina vzdělávaných se dá samozřejmě diferencovat podle 
různých kritérií. Autor sám volí typologii osobnosti podle Carla G. Junga a na ni navazující 
nebo ji zohledňující typologie. Záměr práce je tedy jasně určen, jde o to, do jaké míry lze 
využít Carlem Jungem vyvinuté nebo na něj navazující typologie využít pro zefektivnění 
vzdělávání dospělých. Předem nutno podotknout, že sám autor vidí v typologiích osobnosti 
jen model a pomocný nástroj při didaktickém procesu, hlavní zodpovědnost leží nadále na 
lektorovi a jeho schopnostech. Aplikaci probíraných typologií nevidí tedy jako nějaké 

zjednodušené převedení teoretických modelů do andragogiké praxe. A v žádném případě 
nelze uvedené modely prosazovat v praxi násilně. 
Autor prokazuje značnou schopnost pracovat s pojmy. Tak rozlišuje např. vědomou volbu a 
skutečnou preferenci nebo jakost a kvalitu. Zároveň se úspěšně snaží vidět celou problematiku 
diferencovaně, což je zřejmé např. na úvahách k různým typům vzdělávajících institucí a 
s tím souvisejících přístupů k dalšímu vzdělávání. Obdobné platí i o rozlišení diagnostikované 
osobnosti a její dynamikou. Vyzdvihnout lze snahu o zohlednění ekonomického myšlení. 
V práci je také zřejmá autorova praxe v oboru, znalost podnikatelského prostředí a jeho 
zkušenosti s různými cílovými skupinami. Přitom ze zkušenosti získané názory nejsou 
uváděny na úkor teoretické analýzy. 
Rozsah práce je naprosto dostačující (82 s.). I množství použité literatury a její zaměření je 
adekvátní. Hojně zastoupena je i literatura cizojazyčná. Po formální stránce je práce v zásadě 
v pořádku, i když ne bezchybná. Např. odkazuje autor na s. 8 na Manifest znalostní 
společnosti, ovšem v bibliografii je tento titul uveden pod SPIS - Sdružení pro infonnační 
společnost. Manifest .... To se čtenář nahledá. 
V práci najdeme některá odvážná tvrzení, jako že chytrost je objem znalostí (s. 64). Obdobně 
se lze zamyslet na výrokem, že vzdělávání je vzácným statkem, např. jako balená voda (s. 
12). Tady nejde o hodnotovou dimenzi vzdělávání, která je určitě jiná než u balené vody. 
Autor volí ekonomický pohled, hodnoty ve smyslu andragogiky může pominout. Problém je 
v tom, že vzdělávací produkt jinak vzniká a je jinak konzumován než balená voda. Zde by 
bylo asi vhodné rozlišovat vzdělávání a vzdělání. 
Předložená práce odpovídá nárokům kladených na práce tohoto druhu a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
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