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1. Obsah a struktura práce 

 Předkládaná bakalářská práce má celkový rozsah 85 stran, z čehož 66 stran 

představuje samotný výklad. Ten je rozčleněn do šesti kapitol, Úvodu a Závěru. Součástí 

práce jsou i 4 strany příloh. Cíl práce je v Úvodu relevantně formulován a vymezen. Jako 

celek má práce celkem očekávanou a logickou strukturu, vycházející ze základního vymezení 

vybrané problematiky a stručného nástinu historického vývoje vzdělávání vybrané cílové 

skupiny, přes popis (skutečně se jedná pouze o popis) aktuální situace a některých vybraných 

aspektů, až k podrobnému představení kontextu zvoleného regionu. Logickým vyvrcholením 

textu je pak původní empirické šetření. 

Práce jako celek vznikala velmi nestandardním způsobem. Autorka ji vytvářela 

v průběhu delšího časového období a zároveň vysoce individualisticky, za minimální 

participace nominálního vedoucího práce. Jeho možnosti, jak ovlivnit výslednou podobu 

textu, tak byly výrazně limitovány. První verze práce byla, bez předchozích konzultací, 

vedoucímu zaslána před rokem, cca dva týdny před katedrou stanoveným termínem 

odevzdání. Na základě intervence vedoucího práce se autorka, oproti svým původním 

předpokladům, nepřihlásila k nejbližšímu termínu státních zkoušek, a následně proběhla jedna 

konzultace nad rozpracovaným textem. Následovalo dlouhé období bez jakéhokoli kontaktu, 

načež se po roce opakoval již jednou realizovaný postup, kdy cca jeden týden před termínem 

odevzdání byla vedoucímu zaslána kompletně celá práce ve finální podobě. S ohledem na tuto 

skutečnost existoval sice prostor pro odstranění některých formálních nedostatků, nebylo již 

však reálně možné výrazněji zasahovat do koncepce a obsahu. Z tohoto úhlu pohledu je proto 

nutné k celému posudku přistupovat. 

 

2. Odborná úroveň 

 Téma posuzované bakalářské práce je zcela v souladu s oborovým zaměřením katedry, 

ocenit lze i jeho aktuálnost. Na druhou stranu jde o problematiku dostatečně zpracovanou, kdy 

reálně existující hypertrofie různých zdrojů proměnlivé úrovně klade vysoké nároky na 

kvalitu rešeršní práce, vhodnost výběru (zdrojů i informací) a komplexnost zpracování. 

S těmito požadavky se však autorka textu vyrovnala pouze částečně.  

 Největší slabinu práce spatřuji v úvodních pasážích teoretického charakteru, které jsou 

charakteristické určitou teoretickou i obsahovou nevyvážeností. Z mého pohledu výrazným 

mínusem je především čistě deskriptivní charakter výkladu při absenci očekávaného 



analyzujícímu přístupu. I přes množství konkrétních informací, které se autorce podařilo 

nashromáždit, se tak nedaří naplnit očekávaný potenciál. Autorka se většinou spokojuje 

s pouhou interpretací právních norem a dokumentů, bez výraznější přidané hodnoty. Naprosto 

explicitní je to např. u kapitoly 3.5, která má čistě deklarativní podobu a autorka se ani 

nesnaží převzaté a univerzální teze jakkoli doložit, nebo s nimi snad polemizovat. Celý text je 

rovněž pojat poměrně výběrově, kdy autorka volí pouze některé kontexty, koncepce či 

dokumenty. Tento postup by byl samozřejmě akceptovatelný, pokud by byla tato selekce 

relevantně zdůvodněna (viz koncept celoživotního učení nebo historizující pasáže). Typické je 

rovněž nedůsledné využívání primárních zdrojů a rovněž zřetelná závislost na omezeném 

množství vybraných (byť bezpochyby kvalitních) textů, jakými jsou např. Kohnová nebo 

Walterová. Z hlediska teoretické dimenze lze zaregistrovat některé problematické formulace 

či nejednoznačná vymezení. Není např. vhodné psát o koncepci „lifelong learning for all“ (s. 

10). Na téže straně autorka vágně píše o programu celoživotního vzdělávání EU, aniž by 

z kontextu bylo patrné, co má konkrétně na mysli. V rámci první kapitoly jsou poměrně 

nekoordinované používány pojmy další vzdělávání a další vzdělávání učitelů (pedagogických 

pracovníků), což rozhodně nejsou synonyma. 

 V protikladu k úvodním pasážím teoretického charakteru stojí empirická část práce. 

Stěžejní kapitoly 5 a 6 jsou zpracovány velmi podrobně a vykazují i výrazně komplexnější 

podobu, byť i páté kapitole se nedaří překonat výše zmiňovaný popisný rámec. Gros práce tak 

představuje kapitola 6 obsahující výstupy vlastního empirického šetření. To je solidně 

zakotvené a opřené o řadu prezentovaných výzkumů. I z metodického hlediska k němu 

nemám zásadní připomínky.  

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje v zásadě standardní počet 66 pramenů, z čehož 

je 5 cizojazyčných (ve všech těchto případech se jedná o politické dokumenty, nikoli o 

relevantní vědecké zdroje). Celkově lze konstatovat, že autorka vybírala vhodnou literaturu 

relevantní úrovně a v rámci celého textu prokazuje svou schopnost korektně s vybranými 

prameny pracovat. Přesto je však nutné poukázat na některá pochybení formálního charakteru, 

která se týkají především samotného Soupisu. Jako příklad lze uvést skutečnost, že u editorů 

sborníků a kolektivních monografií se vždy na prvním místě uvádí příjmení, a teprve poté 

křestní jméno. Některé zdroje mají před letopočtem vydání chybně uvedenou dvojtečku (např. 

European Comission, 2018 nebo OECD, 2001), jiné zdroje nejsou správně uvedeny (např. 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna, KVIC, NIDV). Nekonzistentně je uváděn název 

časopisu Pedagogika. U zdroje Lazarová, Prokopová není uveden ročník, následující zdroj 

(Michek) má nesprávnou podobu ISSN. U ostatních odkazovaných periodik panuje 

nekompatibilita v uvádění jejich ročníků (normálně vs. tučně). Na straně 15 je odkazován 

zdroj (Walterová, 2007), který v této podobě není součástí Soupisu bibliografických citací. To 

samé se týká i zdroje na straně 50 (NSP). U právních norem se kurzívou píše pouze jejich 

název, nikoli číslo a rok vydání. 



 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována poměrně zodpovědně a 

nevykazuje žádná závažnější pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající gramatickou úroveň. Toto 

hodnocení však bohužel neplatí pro stylistickou dimenzi textu. Autorkou používaný jazyk 

nabývá velmi často popularizačního charakteru, velmi časté jsou i obsahové prázdné a vágní, 

obvykle ničím nepodložené formulace, což ve svém výsledku text na mnoha místech 

devalvuje. Zcela typický je v tomto ohledu hned úvod první kapitoly. Věty typu: „V 

současnosti panuje v naší (evropské) společnosti trend celoživotního vzdělávání.“, „Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků je činnost přínosná nejen pro samotné pedagogické 

pracovníky…“, apod. (vše s. 10) do závěrečné práce této úrovně prostě nepatří. Častější jsou i 

pochybení v interpunkci. 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Na straně 14 autorka zmiňuje J. A. Komenského. V jakém svém díle a jak konkrétně tento 

myslitel rozpracoval problematiku „pedagogického umu kantorů“? 

b) Jaký konkrétní „program celoživotního vzdělávání EU“ (viz s. 10) má autorka na mysli? 

  

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Výsledný text představuje zajímavý příspěvek do probíhající diskuse o podobě dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Z posuzované práce vyplývá, že autorka se v 

dané problematice v zásadě orientuje, nutné je však poukázat na řadu problematických 

aspektů koncepčního i obsahového charakteru. K práci jako celku nicméně nemám 

z formálního ani odborného pohledu žádné další připomínky. Domnívám se, že ji lze jako 

celek považovat za vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě s výsledkem dobře. 

 

V Praze dne 27. srpna 2018 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


