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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace 

Autor práce:  Petra Tillová 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce se pokouší komplexně zhodnotit, které faktory nejvíce ovlivňují přístup ke vzdělání v afrických 

zemích, a odhalit případnou regionální diferenciaci těchto faktorů. Svým extenzivním zaměřením na 

celý světadíl a silně geografickým přístupem se výrazně odlišuje od jiných prací obhajovaných 

v oboru GMRS, a tak je nutno na práci i nahlížet. Nejedná se tedy o případovou studii, ale srovnávací 

analýzu na úrovni zemí, což je přístup, na který by v rozvojových studiích nemělo být ani 

v současnosti zcela rezignováno. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V úvodní teoretické části autorka popisuje přístupy ke studiu vzdělanosti s důrazem na komplexnost 

problematiky, když na základě literatury dokládá, že nelze přistupovat k jednotlivým faktorům 

odděleně, neb se navzájem výrazně ovlivňují. Teoretickou část pak uzavírá diskusí možných přístupů 

ke klasifikaci faktorů ovlivňujících přístup ke vzdělání, načež autorka představuje vlastní klasifikaci, 

jíž pak využívá v empirické části. Celkově je samotná teoretická spíše kratší, o to více však autorka 

využívá literatury v empirické části, kde svá zjištění podrobně diskutuje s dosavadním poznáním, aby 

tak vysvětlila možné příčinné souvislosti mezi jednotlivými faktory a přístupem ke vzdělání. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce z velké části vychází z podrobné rešerše zpráv UNDP a UNESCO hodnotících pokrok ve 

vzdělanosti v jednotlivých afrických státech. Tyto zprávy, zvolené pro svou časovou i metodickou 

srovnatelnost, umožnily identifikovat hlavní faktory přístupu ke vzdělání, jež pak byly klasifikovány a 

podrobně diskutovány i za využití dat z vícera statistických zdrojů. Autorka si je dobře vědoma 

omezení daných relativně nízkou kvalitou dostupných dat, kvůli níž navíc (vedle omezení rozsahem 

práce) musela zůstat na úrovni států, byť lze samozřejmě očekávat významné rozdíly i uvnitř 

jednotlivých zemí. Existence rozdílů uvnitř zemí je však v práci též reflektována. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka přistoupila k empirické části velmi zodpovědně, o čemž svědčí její olbřímí rozsah (68 stran). 

Jednotlivé faktory diskutuje podrobně a snaží se zohlednit různé aspekty, jak mohou přístup ke 

vzdělání ovlivňovat. Struktura analytické části je logická, když nejprve začíná základním přehledem, 

načež následuje zevrubná diskuse jednotlivých faktorů. Na konci pak autorka porovnává jejich 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 2 (celkem 2) 

význam, jak se jeví z jednotlivých zpráv, s tvrdými daty pomocí jednoduchých metod popisné 

statistiky, a následně se pokouší o regionalizaci významu jednotlivých faktorů. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěru práce se autorka vrací k oběma cílům, na něž odpovídá skrze jakousi výstižnou syntézu 

zjištění učiněných v empirické části práce, během níž se pokouší propojit zjištění za jednotlivé 

faktory získaná z jednotlivých zdrojů.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce je práce zdařilá – autorka píše stylisticky čistým jazykem, vyvaruje se 

gramatických chyb i překlepů a správně cituje. Celou práci velmi vhodně doplňují četné a veskrze 

kvalitně zpracované grafické prvky, zejména pak vysoký počet map v empirické části. Byť má práce 

celkově 146 stran, délka samotného textu je relativně přiměřená (rozsah zvyšují četné mapy a trojice 

příloh, jejichž zařazení považuji za žádoucí). 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práci považuji za celkově zdařilou, když zjištění učiněná autorkou mohou vhodně doplňovat dnes 

převažující případové studie. Zvolený postup byl velmi pracný, když si i na základě vlastní zkušenosti 

dovedu představit, kolik času a sil mohla zabrat jen samotná rešerše a výtah dat ze 35 studií. O to 

více si cením pečlivosti, s níž autorka k práci přistoupila. Byť se během zpracovávání práce objevilo 

několik překážek, považuji výsledný text za zdařilý a bez pochybností jej doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Nemám otázek 
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