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1. Obsah a struktura práce 

Bakalářská práce si kladla za cíl porovnat zajištění vzdělávání seniorů relevantními 

institucemi ve dvou zemích Evropské unie. Pro řešení dané problematiky studentka rozčlenila 

text do pěti oddílů. První z nich věnovala popisu stáří jako životní etapě v rámci ontogeneze, 

ve druhém se se zaměřila na koncepty celoživotního učení a gerontogogiku. Třetí oddíl určila 

celospolečenskému významu vzdělávání seniorů vzhledem k aktuálním demografickým 

proměnám a k mezinárodní podpoře věnované problematice seniorů. Čtvrtý oddíl obsahuje 

deskripci institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů. Je zde zařazen francouzský model 

univerzity třetího věku, britský model virtuální univerzity třetího věku) a další specifické 

koncepty U3V, které neodpovídají žádnému z výše uvedených modelů. Zvláštní podkapitola je 

věnována institucionálnímu zabezpečení vzdělávání seniorů ve Španělsku (s popisem 

klubových zařízení, auly třetího věku, univerzitních programů pro seniory, atd.). Poslední - pátý 

oddíl komparuje univerzity třetího věku a univerzitní programy pro seniory.  

Obsah i struktura bakalářské práce jsou v souladu s příslušným názvem. První čtyři 

oddíly studentka zpracovala poměrně zdařile s použitím nadprůměrného množství domácí       i 

zahraniční odborné literatury, převážně elektronických zdrojů.  Jejich výběr provedla přiměřeně 

k dané problematice. Při členění jednotlivých kapitol dodržovala logický řád, který zajistil 

pochopitelnost a srozumitelnost textu. Pátý, klíčový oddíl s komparací vzdělávání, zpracovala 

poměrně spoře (str. 55–68), vzhledem k rozsahu předchozích kapitol, dané téma by si zasloužilo 

větší pozornost.    

 

2. Odborná úroveň 

 Jak již bylo výše uvedeno, cíl práce spočíval ve srovnání strukturních a funkčních 

aspektů vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku. Komparace byla provedena 

prostřednictvím  objektivních, jednoduchých, jasně definovaných kritérií, např. dosažení určité 

věkové hranice, dosažení určitého stupně vzdělání, obsahové zaměření vzdělávacích programů, 

atd. Tento postup umožnil vytvořit relativně kvalitní obraz komparované reality, i když ho 

studentka nepresentovala vždy dostatečně přehledně. Získaným výsledkům by prospěla stručná 

sumarizace, případně jejich grafické nebo tabulkové zpracování.   

 

3. Práce s literaturou 

Odborné prameny zvolila studentka pečlivě, jejich výběrem prokázala dobrou znalost 

tématu bakalářské práce. Ve velké míře použila internetové zdroje, spíše okrajově zvolila zdroje 

tištěné. Autory citovala správně v souladu s platnou citační normou. 

 

 

 

 

 



 

4. Grafické zpracování 

Přes adekvátní uspořádání stránek a nadpisů v textu jsou v grafickém zpracování 

bakalářské práce menší rezervy. V textu lze sice nalézt 2 převzaté tabulky a 2 grafy, nepříliš 

čitelně ilustrující vzdělanostní úroveň obyvatelstva v České republice a ve Španělsku, avšak 

studentka ke své škodě nevyužila možnost prezentovat vlastní výsledky prostřednictvím 

schémat nebo grafů a usnadnit tak čtenáři orientaci v získaných datech. 

 

5. Jazyková úroveň 

Po jazykové stránce studentka zvládla bakalářskou práci velmi dobře. Prokázala 

schopnost adekvátně se vyjadřovat, vhodně formulovat myšlenky, srozumitelným a 

kultivovaným jazykem sdělovat čtenáři podstatná fakta.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 V čem spočívají hlavní výhody vzdělávání seniorů v ČR ve srovnání se Španělskem?   

 

7. Závěrečné hodnocení 

Klady práce:  

 řádně a s přehledem zpracované první čtyři oddíly bakalářské práce; 

 jasně popsaný cíl práce; 

 velmi dobrá úroveň jazykové a stylistické úpravy. 

Nedostatky práce: 

 disproporce v rozsahu teoretické a empirické části bakalářské práce; 

 nepříliš kvalitně zpracovaná grafická stránka bakalářské práce. 

 

Přes uvedené dílčí nedostatky splňuje bakalářská práce základní nároky kladené na tento 

typ kvalifikačních prací. Navrhuji její přijetí k obhajobě se známkou velmi dobře. 

 

Datum: 22. 1. 2016                                            doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 


