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Autorka v závěrečné pracl popisuje problematiku vzdělávání a sociálních 
nerovností. Zabývá se vzdělávacími příležitostmi a rovnými šancemi v období 20. a 
21. století. Na začátku textu vymezuje základní pojmy a jejich definice, věnuje se 
reprodukci nerovností a nabízí přehled teorií a konceptů vzdělanostních nerovností. 
Svoji pozornost zaměřuje na více méně aktuální studie vycházející z mezinárodního 
prostředí Organizace pro hospodářskou a spolupráci a rozvoj. Vzdělávání z pohledu 
cílové skupiny zde není vymezeno a autorka operuje v práci jak s celoživotním, se 
sekundárním, tak i se vzděláváním dospělých. Autorka rovněž neopomenula popsat 
a zhodnotit situaci v České republice. 

Bakalářská práce je členěna do pěti tématických kapitol, rozsahem splňuje 
nároky dané na tento typ práce. Práce není doplněna přílohami. 

V úvodu autorka seznamuje čtenáře se záměrem a motivací pro psaní 
bakalářské práce. Postrádám zde ale jasné vymezení nebo alespoň nastínění cíle 
celé práce. Autorka seznamuje čtenáře se zdroji, které jsou velmi aktuální. 

První kapitola je věnována základním pojmům jako je vzdělání, celoživotní 
učení a vzdělávání dospělých, nerovnost a mobilita. Autorka zde využívá 
encyklopedické zdroje a zasazuje je do historických souvislostí. Například u pojmu 
sociální nerovnost je využit jako zdroj Velký sociologický slovník a autorka z něho 
cituje 15 řádek souvislého textu. Kapitola druhá se věnuje pohledům na vzdělávací 
příležitosti, které jsou zasazeny do historický souvislostí a mapují celý proces. Třetí 
kapitola je zaměřená na reprodukční nerovnost. Trochu rozpačitá jsem nad 
subkapitolou 3.6 (Odstranění nerovností). Tato část mi přijde jako nedostatečně 
rozpracovaná a doporučila bych ji bud' doplnit anebo vypustit, rozhodně ne umístit do 
textu jako samostatnou kapitolu. Čtvrtou kapitolu věnovanou vybraným 
mezinárodním studiím a výzkumným projektům shledávám jako málo propojenou 
s ústředním tématem práce. Není zde vydefinována cílová skupina vzdělávání a 
autorka se pouští do každé oblasti povrchně. Závěr přináší zhodnocení průběhu 
práce, má kompilační povahu. Ocenila bych jasnější vyjádření autorčiných názorů 
k danému tématu. V soupisu bibliografické citace jsou uvedené rozličné zdroje, 
autorka jich při psaní citovala na čtyřicet, z toho tři jsou cizojazyčné. 

V kontextu vzdělávání dospělých se autorka věnuje celoživotnímu učení a 
velice aktuálnímu tématu, a to rovnosti příležitostí. Problematiku sociální nerovnosti 
popisuje na oblasti profesního vzdělávání dospělých. Hlavními zdroji jsou analýzy 
vzdělávací politiky OECD. Ideu celoživotního vzdělávání prosazují také další 
mezinárodní organizace - např. UNESCO a EU, které nebyly v této souvislosti 
zmíněny. 



Práce se věnuje především aktuálním otázkám, vyuzlva výsledky 
mezinárodních studií zaměřených na vzdělávání v kontextu sociálních nerovností. 

Po formální stránce je práce v pořádku. Mou výtkou k práci je absence čísel 
stránek v soupisu bibliografických citací a také určitá nejednotnost. Autorka v první 
kapitole (Vymezení základních pojmů) u vysvětlení sociální spravedlnosti používá 
v závorkách anglická slova, toto se objevuje v práci jen u této pasáže. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k diskusi: 

1) Se sociální stratifikací souvisí dva pojmy - status a strana. Prosím vysvětlete 

rozdíly. Kdo je autorem těchto pojmů? 

2) Jaká je úloha školského systému v principu meritokracie? 

Návrh známky: 


