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1. Obsah a struktura práce 
Volbu tématu předložené práce nelze označit jinak než jako odvážnou. Patří k těm velmi 

složitým a není o něm vedena přehledná a ucelená diskuse. Z této skutečnosti vyplývá potřeba 

posuzovat práci částečně jiným způsobem, než je obvyklé. Také v evropské a světové diskusi 

jsou totiž výstupy z výzkumů spíše fragmentované. Celkový rozsah práce je standardní, 

struktury práce se dotýkám v následujícím bodě. 

 

2. Odborná úroveň 
  Celkově se podle mého názoru podařilo záměr práce naplnit. Současně je možné 

upozornit na některé limity nebo místa otevřená polemice. Patří k nim obsahové rozložení díla, 

kdy dosti velký prostor zaujímá téma intergenerační reprodukce různých typů nerovností 

s vazbou na nerovnosti vzdělávací. Jakkoli je toto téma ve vztahu k počátečnímu vzdělávání pro 

v práci řešený ústřední problém zásadní, jedná se současně o téma poměrně dobře známé a 

intenzivně zkoumané. Proto by mohlo být pojato úsporněji a více pozornosti soustředit na 

intragenerační vzdělanostní mobilitu (reprodukci). Další možnou rezervu spatřuji v detailnějším 

soustředění se na jednotlivé segmenty trhu práce (vybrané skupiny povolání) ve vztahu 

k přístupu k dalšímu vzdělávání a jeho přínosům. Samostatným námětem je pak možnost 

sekundární analýzy dat z výzkumů jako AES nebo PIAAC, kdy by výklad práce výrazně překročil 

„cesty“ výkladu určené nebo alespoň naznačené existujícími publikacemi.  

 Nehledě na v minulém odstavci zmíněné podněty jsem přesvědčen, že autorka vybraná 

témata úspěšně minimálně otevřela a ukázala jejich základní charakter a souvislosti. Na mysli 

mám zejména vztah mezi podobou počátečního a dalšího vzdělávání či typ práce a přístup ke 

vzdělávání v dospělosti. Soustředění se na neformální vzdělávání se osvědčuje. Závěr práce by si 

zasloužil začlenění reflexe limitů práce.  

 

3. Práce s literaturou 
  Velmi vítám práci s výzkumem takových autorů, jako jsou Rubenson nebo Boeren. 

Reprezentativní autor Kalenda a jeho spoluautorky publikovali několik časopiseckých studií také 

v angličtině, jejich využití by mohlo být ku prospěchu práce, ale spíše jen jako možný doplněk. 

Místy (s. 38 a 85) jsou využity zahraniční a české zdroje v jednom odstavci bez toho, aby byl 

zmíněn rozdílný kontext původu. Samostatnou otázkou je možnost práce s původními daty 

z velkých výzkumů, jak je to zmíněno v předchozím bodě posudku. Zacházení se zdroji je 

korektní. Drobným nedostatkem je řazení výstupů jednoho autora (OECD) v Soupisu citací nikoli 

chronologicky, ale podle abecedy nebo uvedení „eds.“ v odkazu v hlavním textu (u  Hamplové a 

Katrňáka na s. 57).  

 

4. Grafické zpracování 
Bez větších problémů, objevují se jen drobnosti typu zdvojené mezery mezi slovy. 

Vybrané pasáže by bylo možné pro lepší přehlednost rozdělit do více podkapitol.  

 



5. Jazyková úroveň 
 Jazyková úroveň je zcela uspokojivá, překlepy se objevují jen ojediněle.  

 

6. Podnět k rozpravě 
  Jak by bylo případně možné částečně modifikovat název práce tak, aby ještě lépe 

korespondoval s jejím obsahem?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Předloženou pozoruhodnou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a s odkazem na 

bod 2 tohoto posudku navrhuji její hodnocení stupněm „velmi dobře“.  

 

 

 

2. 9. 2021        doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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