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Autorka předkládá užitečnou práci, která poměrně podrobně mapuje situaci ve vzdělávání 
seniorů prostřednictvím knihoven. Teoretická část práce je zaměřena na definici celoživotního 
vzdělávání se specifikem k přihlédnutí k cílové skupině a také na představení projektů a aktivit, 
které jsou nabízeny knihovnami nebo na kterých knihovny spolupracují. Autorka se tohoto tématu 
chopila široce a domnívám se, že prozkoumala poměrně velké množství vzdělávacích akcí. Možná 
bych jen doporučovala podrobněji popsat i jiné aktivity, než kterou je Virtuální univerzita třetího 
věku. Jedná se o projekt realizovaný ČZU a ne přímo knihovnami, ty slouží jen jako kontaktní 
místa. 
Praktická část práce je poněkud slabší. Diplomantka provedla analýzu jednotlivých projektů 
knihoven, které následně porovnává dle předem daných kritérií. Otázkou zůstává, proč autorka 
zvolila vizuální znázornění analýzy pomocí koláčových grafů. O čem například vypovídá graf č. 7 
(str. 82)?  Autorka těžko mohla dojít k jinému výsledku, když se ptala pouze omezeného okruhu 
čtenářů v daném městě a ti jí odpovídali. Stejně tak je nesmyslné převádění výsledků na 
procentuální hodnotu, když se jedná například jen o jednoho respondenta (graf č. 8). 
Autorka místy také předkládá spíše svou vlastní „dojmologii“, než podložená fakta, například na 
straně 82, kde popisuje účastnice akce. 
Je škoda, že u jednotlivých kategorií, které autorka popisovala, nebylo kladeno více pozornosti na 
kategorii týkající se tematického zaměření projektů. Zde bych očekávala větší přínos autorky, 
kategorie mohly být zpracovány podrobněji, v této formě jsou příliš obecné a nelze z nich 
prakticky nic usuzovat. Jaké témata jsou tedy nabízena nejčastěji?  
Formální stránka práce a práce se zdroji je dobrá, stejně tak jako výběr zdrojů a jejich citování. 
V textu nejsou prakticky žádné gramatické chyby ani stylistické nepřesnosti, je zpracován pečlivě. 
Jen bych doporučila vyvarovat se v odborném textu vykřičníků (str. 94) a také závěrečná věta, že 
„během psaní této práce bylo objeveno 28 veřejných knihoven“ mohla být formulována jinak. 
 

Diplomové práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Viz komentář. 18 

přínos a novost práce Viz komentář. 18 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Viz komentář. 18 

slohové zpracování  Viz komentář. 12  



gramatika textu Viz komentář. 4 

    

CELKEM  70 

 
 
Prohlašuji, že předložená diplomová práce splňuje požadavky Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji 
hodnotit stupněm „ velmi dobře“.  
 
 
 
V Brně dne 6. 9. 2015      ……………………………………………….. 
         PhDr. Iva Zadražilová 
     
 


