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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce je spojena s vysoce aktuálním a v dnešní době již široce 

diskutovaným tématem vzdělávání jedinců v seniorském věku. Na rozdíl od většiny podobně 

zaměřených závěrečných prací je tento text zacílen na reálie jedné konkrétní instituce, navíc 

v komparativním pohledu, čímž je do velké míry minimalizováno nebezpečí duplicity a 

opakování již mnohokráte zpracovaných aspektů. Práce má rozsah 62 textových stran a je 

rozdělena do pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Jako celek je systematicky 

koncipována a přehledně členěna. Autorka zvolila celkem standardní a pravděpodobně 

nejvhodnější postup, kdy se v prvních kapitolách zabývá na obecné bázi problematikou 

terminologického zakotvení, vybranými kontexty seniorské edukace, demografickým 

stárnutím populace a institucionalizací nabídky vzdělávacích aktivit pro seniory. Jednotlivé 

pasáže jsou samostatně zpracovány v kontextu českých i španělských reálií. Závěrečná 

kapitola pak představuje logické vyústění celého výkladu v podobě původní komparace.  

 

2. Odborná úroveň 

 Zpracování textu prošlo poměrně složitou genezí a v jeho průběhu došlo nejen 

k výměně vedoucího práce, ale i k částečnému zásahu do podoby celého obsahu i pojetí 

empirického šetření. Výrazně byl pozměněn např. celkový cíl práce, který je ve stávající 

podobě formulován poněkud triviálně a málo ambiciózně, vhodně jej nicméně doplňují cíle 

dílčí. Část těchto změn byla zapříčiněna konfrontací autorky s nedostupností některých 

zásadních informací a neochotou (či nemožností) některých oslovených jedinců či institucí 

požadovaná data poskytnout. Výsledkem je i relativní strohost pasáží věnovaných analýze 

empirického šetření. Faktem rovněž je, že tyto obtíže mohla autorka již při prvotní formulaci 

konceptu práce předpokládat a počítat s nimi. Přes všechny uvedené skutečnosti vznikl text, 

který vykazuje odpovídající odbornou úroveň a prezentuje množství interesantních a v našem 

prostředí prakticky neznámých informací. Autorka se vhodně snaží zasadit téma vzdělávání 

seniorů do širších sociálních, politických a historických souvislostí, což samozřejmě zvyšuje 

kvalitu realizované komparace. Upozornil bych pouze na skutečnost, že citovaný Livečka 

v roce 1979 rozhodně nezkoumal reálie České republiky, která v té době neexistovala (s. 12). 

Z terminologického hlediska a s přihlédnutím k tématu práce by rovněž bylo vhodnější 

hovořit o neformálním vzdělávání než učení (např. s. 19). 

 Na úvodní kapitoly bezprostředně navazuje rozsahem skromnější empirické šetření 

v podobě komparace vybraných institucí.  Lze jej hodnotit jako relevantně zacílené, 

metodicky solidně zpracované a odpovídajícím způsobem zakotvené, s výstupy vhodně 

doplňujícími předcházející výklad. Zvláště bych ocenil vysoce inspirativní přehled možností 

institucionální zabezpečení seniorské edukace v rámci kapitoly 4.2. 

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje mírně nadprůměrný počet 78 pramenů, 

přičemž vzhledem k obsahu je pochopitelné pestré zastoupení zahraniční literatury. Jedná se o 

výběr bohatý a reprezentativní, který pokrývá všechny zásadní oblasti zvoleného tématu. 

Výrazně jsou zastoupeny statistické prameny a institucionální dokumenty. Autorka v celém 



textu prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat a vybírat vhodné odkazy. 

Přesto však lze identifikovat některá dílčí pochybení od stanovených požadavků na formální 

úpravu, především v Soupisu bibliografických citací. Absentuje např. důsledné zarovnání 

textu do bloku, u některých zdrojů (např. Határ) není uveden vydavatel, u jiných (např. Šerák, 

Dvořáková) místo vydání. V názvu článku od kolegy Kopeckého je pikantní překlep. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení. Marginalitou je číslování stran začínající až Úvodem či snížená 

kvalita převzatých grafů (s. 31 a 32).  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 

použitý jazyk lze označit za čtivý a srozumitelný. Zaznamenat lze skutečně minimum 

formulačních či stylistických neobratností (např. spojení „nejvíce aktuální“ na s. 26). 

 

6. Podněty k rozpravě 

Mohla by se autorka na základě aktuálních demografických a ekonomických trendů 

zamyslet nad potenciálním budoucím vývojem univerzit třetího věku?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

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

vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. K práci jako celku nemám 

z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám se, že ji lze 

považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

Návrh známky: velmi dobře 

 

 

 

 

V Praze dne 28. ledna 2016 

 

 

 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 

 

 

 

 


