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Posudek bakalářské práce Jany Votrubové s názvem 
Ženy na mateřské a rodičovské dovolené jako cílová skupina ve vzdělávání dospělých 

Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 80 stran, včetně sedmi stran příloh. Text je 

rozdělen do pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. V Soupisu bibliografických citací je 

uvedeno celkem 48 výchozích pramenů, z toho 3 cizojazyčné. Jedná se o počet vysoce 

nadprůměrný, část ovšem tvoří webové odkazy na stránky obsahující nejrůznější statistiky a 

strategické dokumenty. Celkově se dá říci, že uvedené prameny vykazují velice solidní 

odbornou úroveň. Práce je napsána solidním jazykem a je až na výjimky prosta výraznějších 

chyb a překlepů. Překvapuje pouze soustavné uvádění názvu naší republiky jako Česká 

Republika. V celém textu autorka poctivě využívá všech výchozích zdrojů a korektně na ně 

odkazuje. Je sice možno vysledovat relativně velkou závislost na odborné literatuře, 

výsledkem ovšem v žádném případě není pouhá kompilace. Text obsahuje i autorčiny vlastní 

úvahy a zkušenosti, které vhodně ilustrují danou problematiku. 

První kapitola je věnována analýze problematiky mateřství, mateřské a rodičovské 

dovolené. V textu jsou podrobně definovány vše~hny podstatné pojmy i jejich vzájemné 

vztahy, především z pohledu psychologie a sociologie. Zajímavé jsou i úvahy nad vrozeným 

charakterem mateřského instinktu, příp. nad tzv. "kultem mateřství" a jeho následné 

porovnání se situací v ČSSR. Škoda jen, že autorka v těchto pasážích, které jsou věnovány 

historickým okolnostem, nepoužila i některé soudobé prameny a spolehla se pouze na 
,-

sekundární zdroje. Mírně limitujícím faktorem se jeví i skutečnost, že model postavení ženy-

matky a její vztah k práci je povětšinou zachycen v silně ekonomizujícím pohledu, jako určitá 

životní strategie, čímž je (alespoň v těchto úvodních pasážích práce) potlačován vliv 

očekávání společnosti, kultury a tradice. 

Druhá kapitola přináší analýzu současné situace v ČR, přičemž autorka vhodně volí 

rozdělení sledovaných aspektů na mikrofaktory a makrofaktory. Pozitivní je, že se v textu 

podařilo zachytit i zcela aktuální změny systému, jakým j e například nový třírychlostní model 

čerpání rodičovského příspěvku. Postrádám pouze podrobnější úvahu nad v současné době 

stále diskutovanějším tématem podnikových jeslí nebo dětských koutků. V souvislosti 

s tématem politiky rovných příležitostí pak autorka opominula gender mainstraming. Jako 

velmi přínosné naopak hodnotím srovnání s ostatními členy EU, jakož i průběžné doplňování 



výkladu vhodně vybranými statistickými údaji. Některá tato data by si ovšem zasloužila 

podrobnější interpretaci či autorčino osobní hodnocení. Na str. 33 autorka výslovně 

upozorňuje na vzrůstající podporu jeslí v naší společnosti. Jakými faktory je podle autorky 

tento trend podněcován? 

Třetí kapitola se již soustředí na téma vzdělávání žen jako specifické cílové skupiny. 

Tyto pasáže jsou bohužel o poznání obecnější a méně přínosné, než tornu bylo 

v předcházejících kapitolách. Přes poměrně stručné vymezení některých základních pojmů se 

autorka dostává k charakteristice konceptu celoživotního učení a jeho souvislostí. Tato 

charakteristika ovšem není příliš podrobná a zcela absentuje alespoň stručná analýza 

požadavků, které z realizace uvedeného konceptu vyplývají. Otázkou rovněž je, zda autorkou 

zmiňovaná Strategie celoživotního učení ČR skutečně představuje ucelený koncept. Rovněž 

vymezení zvolené cílové skupiny je stručné a neúplné, v textu uvedené charakteristiky 

zdaleka nepostihují veškeré podstatné souvislosti. Vlastně až na úplný závěr této kapitoly se 

autorka dostává k vlastnímu tématu celé práce, tj. ke vzdělávání vybrané cílové skupiny. Zde 

je třeba konstatovat, že vzdělávací specifika této skupiny jsou naopak postihnuta velmi dobře 

a komplexně. 

Čtvrtá kapitola se pokouší zmapovat konkrétní nabídku vzdělávacích příležitostí. 

Samozřejmě jde o postup velmi výběrový a neúplný, autorce se nicméně podařilo podchytit 

většinu podstatných institucí a aktivit. Z mého pohledu mohla být pouze více zdůrazněna role 

občanského sektoru. Pátá kapitola se následně v omezeném rozsahu věnuje možnostem 

uplatnění andragogiky v dané sféře. 

Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice vdmi dobře orientuje, 

zvládá odbornou terminologii a její poznatky a zkušenosti jsou i osobního rázu. K této práci 

nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám se, že ji 

lze považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k olbhajobě. 
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