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1. Obsah a struktura práce 

 Tematické zaměření práce je v souladu s odborným profilem katedry. Navíc ho lze 

dobře vztáhnout k v současnosti hojně rozpracovávané problematice života mladých 

dospělých. Rozsah práce je mírně nadstandardní. K její struktuře se vyjadřuji v následujícím 

bodě posudku.  

 

2. Odborná úroveň 

 Práci pokládám se upřímný pokus nahlédnout do vybraného problému. Domnívám se 

ale, že síly vynaložené na zpracování jednotlivých kapitol nebyly vynaloženy zcela 

adekvátním způsobem. Zaměření práce je místy až příliš široké. 

Hlavní výhrada se týká ne vždy dostatečné úrovně propojení jednotlivých kapitol 

textu. To platí také o relativně nízké korespondenci mezi úvodními kapitolami a kapitolou 

k empirickému šetření. Značné úsilí bylo věnováno zpracování oblastí, které mohou v celku 

práce hrát spíše jen doplňkovou roli. Příkladem je zde (jinak vůbec ne špatně zpracovaná) část 

k dokumentům o celoživotním vzdělávání a učení. Totéž lze konstatovat o pasážích 2. 

kapitoly k formám a metodám vzdělávání. Současně čtenář nenachází důkladné zdůvodnění, 

proč byly k ověření formulovány právě tři specifické teze a nikoli jinak zaměřené 

předpoklady. Vzhledem k opakovaně připomínanému motivu novosti diskutovaného 

problému mi v práci schází úvaha nad možností řešit jej za pomoci kvalitativního přístupu.  

Velmi vítám pasáž, v níž se autorka snaží kriticky reflektovat limity vlastního přístupu 

a dosažených výsledků.  

 

3. Práce s literaturou 

  Způsob práce s literaturou celkově respektuje stanovené normy. Výběr literatury byl 

ve vztahu k ústřednímu tématu a cíli jistě obtížný, autorka se tedy odvolává také na svá 

pozorování a zkušenosti. Některé odkazované prameny jsem nenašel v Soupisu 

bibliografických citací (Hamburská deklarace ze s. 22, EMC ze s. 33).  

 



4. Grafické zpracování 

 Grafické zpracování vykazuje některé drobnější nedostatky. Tabulka na s. 62 uvádí ve 

svém třetím sloupci poněkud zastřené údaje.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Místy se objevují drobné chyby v interpunkci. Text vykazuje i jiné nedostatky 

v korektuře. Některá vyjádření jsou do jisté míry neobratná (např. začátek 2. odstavce na s. 

53).  

 

6. Podněty k rozpravě 

Jaká byla autorčina motivace pro kvantitativní orientaci realizovaného empirického 

šetření? Co mohlo popř. nabídnout kvalitativně orientované šetření?  

Proč nebyl využit vybraný koncept k motivaci dospělých ke vzdělávání a/nebo 

bariérám v jejich vzdělávání? 

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Za podobou předloženého řešení bakalářského úkolu je zjevné nemalé množství úsilí. 

Nicméně záběr jednotlivých kapitol a možná ani časové zdroje podle mého názoru nebyly 

vynaloženy zcela „strategicky“.  

Vzhledem ke konstatováním uvedeným v druhém bodě posudku práci doporučuji 

k obhajobě s návrhem hodnocení „dobře“.  

 

 

15. 6. 2017        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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