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1. Obsah a struktura práce 

Téma práce je z hlediska oboru nosné ze dvou důvodů. Jednak se vztahuje ke klasickému a 

vlivnému fenoménu vysokých lidových škol, jednak je orientováno na současný stav a 

vývojové trendy vzdělávání dospělých ve srovnávací perspektivě. Struktura práce do tří 

hlavních kapitol je logická, logicky vystavěny jsou i jednotlivé kapitoly. Práce jako celek jde 

poměrně „doširoka“. Rozsah textu je nadprůměrný, text ale neobsahuje žádná „hluchá“ místa, 

jen kapitola č. 3 zjevně nabízela i úspornější způsoby zpracování.  

 

2. Odborná úroveň 

Konstatování, že práce má převážně popisné zaměření, není míněno jako výtka. Za tímto 

popisem je patrný dlouhodobý zájem autorky o zvolené téma i značné množství vynaloženého 

úsilí.  

Alespoň na okraj je potřeba kriticky poznamenat, že Úvod práce neobsahuje zmínku o 

použitých metodách.  

Druhá kapitola, kterou lze považovat za ústřední, přestože její hlavní úlohou je vytvořit 

„předpolí“ pro kapitolu třetí, je psána erudovaně a soustředěně.  

Postavit 3. kapitolu jako svého druhu experiment podpořený imaginací se může jevit jako 

poněkud málo vědecký přístup, v daném přístupu je však patrná i solidní dávka představivosti, 

která je však věcně ukotvena. 

Kvantitativně orientované šetření z 3. kapitoly správně rozvádí mj. vztah velkosti základního 

a výběrového vzorku, není však explicitně řešeno, zda výběrový vzorek byl zcela 

reprezentativní z hlediska základních sociodemografických ukazatelů (věk, vzdělání 

respondentů apod.). Je otázkou, zda by toto šetření nesplnilo svou hlavní úlohu i tehdy, pokud 

by se zaměřilo jen na to z hlediska práce nejdůležitější – případný zájem veřejnosti o kurzy 

(zájmového) vzdělávání konstruované podle vybraného modelu vysokých lidových škol.  

Cíl práce, který si autorka vytkla, se jí podle mého názoru podařilo naplnit.  

 



3. Práce s literaturou 

Drobným nedostatkem je občasné odkazování pramenů podle jejich názvu, nikoli podle 

autora. Jinak je práce s literaturou pečlivá a je ji použito solidní množství, což se týká 

zejména té zahraniční.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafická stránka práce nevykazuje žádné významnější chyby.  

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyk práce je věcný, čtivý a kultivovaný. Ojediněle se vyskytují drobné problémy 

s interpunkcí (s. 27) nebo překlepy (s. 46).  

 

6. Podnět k rozpravě 

Proč je podle Vás pro případný budoucí výskyt lidových vysokých škol v českém prostředí 

podnětnější vybraný zahraniční případ než inspirace domácími tradicemi (pokud je slovo 

tradice namístě)?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  
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