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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 78 stran výkladu a je rozdělena do pěti 

samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Text je rovněž doplněn více než dvěma desítkami 

stran ilustrativních příloh. Zvolené téma lze hodnotit jako výsostně specifické a nepříliš 

frekventované, přesto však odpovídající odborné profilaci katedry. 

 Jako vedoucí práce jsem nucen v úvodu posudku poznamenat, že výsledná podoba 

předložený textu (formální stránka, struktura, obsah některých kapitol) je poněkud 

poznamenána skutečností, že ačkoli autorka svůj postup konzultovala v zásadě aktivně a 

s dostatečným odstupem, finalizace již probíhala vysoce individuálně a v časové tísni. 

Vedoucí práce tak neměl příležitost vyjádřit se ke konečné podobě celé práce ani žádné 

z jednotlivých kapitol. Tato okolnost se bohužel částečně projevila v komplexnosti zpracování 

některých tematických okruhů (explicitně např. kapitola 3) a především ve snížené míře 

provázanosti jednotlivých kapitol, což je zcela zřetelné v nízké míře kompatibility úvodních 

teoretických pasáží a následného empirického šetření. Text jako celek má – i přes 

nezpochybnitelnou snahu a odhodlanost autorky – spíše přehledový charakter.  

 

2. Odborná úroveň 

 Výchozí téma motivace dospělé populace ke vzdělávání je na obecné úrovni sice 

poměrně dostatečné rozpracované, autorkou zvolená cílová skupina však přestavuje do určité 

míry neprobádanou oblast vyžadující zvýšenou míru kreativity, schopnosti abstrakce a 

především podrobnou rešeršní práci. Bohužel, zvláště poslední ze zmíněných aspektů nebyl 

beze zbytku naplněn. Autorka navíc při zpracování jednotlivých témat postupuje vysoce 

výběrově (to se týká i práce s výchozí literaturou) a nemá ambici zachytit jednotlivé kontexty 

v celé jejich komplexnosti. Determinujícím faktorem je zcela jistě i přílišný důraz na omezený 

počet zdrojů domácí provenience i v případech, kdy jsou k dispozici primární a komplexněji 

koncipované prameny (explicitně např. s. 25, 38–41 a vlastně celé subkapitoly 3.1, 3.2 nebo 

3.4).  

 Převažující tezovitost výkladu a nedostatek teoretického rozpracování je tak typickým 

znakem posuzované bakalářské práce, spolu s určitou nevyrovnaností v oblasti teoretického a 

terminologického zastřešení. Např. již úvodní kapitola, která je věnována konceptu 

celoživotního učení, analyzuje pouhé dva, byť nesporně důležité, strategické dokumenty, aniž 

by byla celá problematika zasazena do potřebných souvislostí. Není rovněž jasné, proč jsou 

v souvislosti s pravidelným každoročním šetřením LFS uváděny neaktuální údaje z roku 

2010.  

 Jak již však bylo uvedeno, autorka měla v tomto pohledu těžkou úlohu, neboť téma 

dosud není komplexně zpracováno.  Přes všechny výše uvedené výtky je tak třeba 

konstatovat, že samotný text je poměrně čtivý a ocenění zaslouží i snaha o komplexní 

zpracování problematiky, autorčino zaujetí tématem či rozsah a v neposlední řadě i podoba 

empirického šetření. Jeho koncepce byla individuálně konzultována s metodologem, což je na 

výsledku patrné. Přesto si myslím, že formulace hypotéz není adekvátně zdůvodněna a jako 

zásadní problém pak spatřuji v již výše uvedené skutečnosti, že jejich zaměření není 

kompatibilní s předchozím textem. Právě snížená míra koherence empirické části 

s teoretickými východisky asi nejvíce determinuje výsledný dojem z celé práce. Rovněž 

reflexe získaných odpovědí je v naprosté většině založena na subjektivních dojmech autorky, 



bez očekávané podpory v relevantních autoritách či dosud realizovaných, podobně 

zaměřených šetřeních. 

 

 

3. Práce s literaturou 

 V Soupisu bibliografických citací je uvedeno nadprůměrných 92 pramenů, včetně 

několika cizojazyčných (jedná se převážně o mezinárodní dokumenty či zdroje 

encyklopedického charakteru). Jde o velmi pestrý, nicméně funkční výběr literatury 

proměnlivého zaměření a úrovně. Výchozí zdroje jsou uváděny poměrně pečlivě a v rámci 

celého textu je s nimi řádně nakládáno. Určitou výjimku představuje nekompatibilita mezi 

uvedením zdroje EMC na s. 33.  Z dalších drobných opomenutí poukažme na absentující číslo 

ročníku u zdroje Dvořáková, Langer, přebývající interpunkci u zdroje Filová, chybějící 

kurzívu u zdroje Palkovská apod. 

  

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje poměrně solidní jazykovou úroveň 

odpovídající požadavkům kladeným na tento typ odborné studie. Název univerzity na titulní 

straně je však uveden ve staré podobě, místy lze narazit i na stylistické neobratnosti či raritní 

překlepy (viz s. 55 nebo 66). 

  

6. Podněty k rozpravě 

 a) Jaký je aktuální počet A3V na ZUŠ v Praze a v čem konkrétně spočívají jejich 

specifika (kromě zaměření na seniorskou populaci)?  

 b) Jaké vidí autorka nejdůležitější rozdíly mezi motivací vybrané cílové skupiny a 

obecnou teoreticky zpracovanou motivací dospělých k účasti na edukačních aktivitách? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celé práce jsem získal dojem, že při zpracování tématu zůstala autorka spíše na 

povrchu problému a nevyužila příležitosti k hlubší analýze. Negativním rysem práce je její 

převažující deskriptivní charakter a nekomplexní zpracování některých témat. Problémem 

jsou rovněž nedostatky ve vnitřní provázanosti a struktuře textu, jakož i v aplikaci vybrané 

metodiky. Pozitivem je naopak osobní zaujetí autorky a důvěrná znalost popisované 

problematiky. Myslím si, že se alespoň dílčí cíle práce podařilo naplnit a z toho důvodu 

doporučuji práci k obhajobě.  

 

Návrh známky: dobře 

 

 

V Praze dne 12. června 2017 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


