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1. Obsah a struktura práce 

Dostává se mi k posouzení práce, která se zaobírá otázkou mezigeneračních vztahů. Zvláštní 

důraz je kladen na mezigenerační učení. Takto formulované téma vítám především proto, že 

současná společnost z části důraz na tradice a rodinu klade (třeba ve vztahu k obavám 

z pomíjení kulturních tradic Evropy). Taktéž téma vítám proto, že mezigenerační učení má 

obousměrný význam, tj. smysl a význam pro obě učící se / učené generace. V tom je výlučné. 

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. U prací bakalářských nebývá 

zvykem „tah na branku“ a důraz na sdělnost. V případě práce Michaely Uhlíkové je tomu 

naopak. Práce ve svém teoretickém zázemí věc správně a v rozsahu přiměřeném zpracovává 

podstatné pro empirickou část. Ač je to v mém případě nezvyklé, nemám připomínky. Solidní 

je výběr literatury, zcela dostatečné je zpracování hlavních témat. Snad by text obohatila 

otázka biblické tradice a jistého přikázání jako východisko pro evropskou kulturu, vztahu 

k předcházejícím generacím. 

 

Praktické šetření je zaměřeno na zodpovězení výzkumného cíle: smysl a význam 

mezigeneračního učení pro zainteresované strany v rámci Experimentální univerzity. 

Charakteristiky, provedení a vyhodnocení výzkumného šetření je příkladné a dle mého soudu 

bezchybné. Nemám připomínky. 

 

 

2. Odborná úroveň 

Předložená práce je na vyšší než bakalářské úrovni. 

 

 

3. Práce s literaturou 

Autorka prokázala svoji (na bakalářské úrovni) schopnost orientovat se v odborné literatuře. 

 

 

4. Grafické zpracování 

Úprava práce je příkladná. 

 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň nevykazuje pravopisné a stylistické prohřešky.  

 

 

6. Podněty k rozpravě 

Čím je mezigenerační učení specifické? 

 



 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Závěrem: předloženou práci hodnotím výborně. 

 

Bakalářská práce Michaely Uhlíkové splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační 

práce. Proto ji k obhajobě doporučuji a hodnotím výborně. 
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