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Autorka předloženou prací přináší poznatky především pro obor vzdělávání 
dospělých, jak už název napovídá. 
Práce je rozdělena do osmi kapitol, přičemž autorka se poměrně přehledně a 
systematicky snaží poukázat na situaci a problémy vzdělávání dospělých v České 
republice (dále ČR), věnuje se jeho možnostem a výhledům do budoucna. 

V osmi kapitolách tak zmiňuje témata jako je: vzdělávání dospělých v ČR; 
teoretické přístupy k problematice, přičemž autorka specifikuje též základní pojmy; 
zabývá se vzděláváním dospělých z historického hlediska i v současnosti; 
vzděláváním dospělých a konkurenceschopností ČR; analýzou vzdělávání dospělých; 
jakož i pojetím celoživotního učení a dalšího vzdělávání, včetně náčrtu důležitých 
strategických dokumentů o vzdělávání. Zmiňuje též legislativní rámec v oblasti 
vzdělávání a konečně přibližuje také současnou situaci v rozvoji celoživotního učení, 
což je kapitola nejrozsáhlejší a dobře propracovaná. 

Zvolené téma je po obsahové stránce zajímavé a pro obor vzdělávání 

dospělých velmi aktuální. Práce má vhodně propracovanou strukturu. 
Autorka dokázala obratně propojit své myšlenky s myšlenkami citovaných autorů. 
Poukazuje v práci také na fakt, že vzdělávání dospělých, které má stále významnější 
úlohu, doposud není přijatelným způsobem institucionálně ani systémově uchopeno. 
Zohledňuje též právní úpravu, jejíž znalost je pro uchopení tématu velmi důležitá a 
která j e prozatím nedostatečná. 

Přínos práce tkví mj. v tom, že kromě analytického náhledu na vzdělávání 
dospělých též upozorňuje na možnosti využití určitých forem vzdělávání dospělých 
v praxi, zejména pro zástupce tripartity. Dále upozorňuje na potřebnost přímé podpory 
obyvatelstva ČR k využívání dalšího vzdělávání. 

Práce je psána vhodně zvoleným, odborným stylem jazyka. Po formální stránce 
však místy nesplňuje požadavky stanovené pro její zpracování. 
Odkazy na použité zdroje a literaturu jsou místy uvedeny správně, většinou však 
nejsou uvedeny kompletně, zejména u citací a převzetí konkrétních údajů, na které by 
bylo vhodné odkázat stejně jako u citací přesně (například na str. 12, 14, 35 apod.), 
někde odkazy chybějí zcela (str. 18, 28 - 32). Místy je v práci přemíra mezerníků, časté 
zkratky bez vysvětlení (např. MŠMT, NVF apod.), případně nesjednocené Gednou 
rozepsané, jednou stažené ve zkratce). V textu chybějí tečky a čárky - například na str. 
14 a 24, čímž vznikají též gramatické nepřesnosti. I když je obsahově chvályhodné 
uvedení právních předpisů k tématu, autorka ani jeden z nich neuvedla do seznamu 
literatury. Čerpala-li z jiných zdrojů, měla je uvést jako sekundární citaci, což ovšem 
neudělala. 

V práci autorka použila alespoň dva cizojazyčné zdroje, což hodnotím kladně. 



Celkově se však dá říci, že předložená bakalářská práce splnila svůj definovaný 
cíl: zmapovat a zhodnotit vývoj oblasti vzdělávání dospělých v ČR a jeho širších 
systematických a komparativních souvislostí. 

Předloženou práci tedy doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 27. 1.2008 


