
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Eva Stočková: Vliv vzdělávání na podobu sociálních nerovností 

Vztah vzdělávání a sociálních nerovností je sice diskutovaný poměrně často, nicméně 

většinou bývá zkoumán Uen) některý jeho dílčí aspekt. Při tom bývá uplatňován buďto 

převážně teoretický přístup, nebo přístup převážně empirický. Zvláštností a zároveň předností 

předkládané práce je to, že podává široký přehled rovin problému, když pracuje 

s různorodými prameny (přístupy). 

Text práce má cca 40 stran a je rozdělený do 6 hlavních kapitol. Úvodem jsou 

vymezeny pojmy klíčové pro celou práci, následně je řešena otázka (ne)rovných vzdělávacích 

příležitostí a dále jsou probírány mechanismy udržování sociálních nerovností skrze 

vzdělávací systém. Zvláštní kapitola pojednává o významných mezinárodních výzkumech 

v dané oblasti. Poslední dva celky se věnují procesu celoživotního učenÍ, resp. vzdělávání a 

učení dospělých, a situaci na daném poli v ČR. 

Autorka prokázala velmi dobrý přehled o aktuální literatuře. V práci vybrané tituly 

krátce představuje a vyjadřuje se i k jejich tematickému zaměřenÍ. Celá práce byla evidentně 

psána se zaujetím, které vypovídá o upřímném zájmu o tematiku. Rád bych ocenil její snahu 

postihnout souvislosti problému a již zmíněnou schopnost uvažovat s nadhledem a 

kombinovat pozoruhodné stránky různorodých konceptů. Zde spatřuji hlavní přednost díla. 

E. Stočkové se podle mého názoru podařilo dobře ukázat na závažnost problému a 

také na obtížnost jeho řešení, která je zvláště patrná v případě vzdělávání dospělých. Je mimo 

jakoukoli pochybnost, že některé zmíněné pasáže či úvahy by bylo možné rozvést. Na druhou 

stranu je třeba respektovat úsporný styl práce, který svědčí o autorčině skromnosti a přispívá 

k přehlednosti celého díla. 

Způsob práce s odbornou literaturou plně odpovídá stanoveným požadavkům. Počet 

použitých publikací je také velmi uspokojivý, vyskytují se mezi nimi jak prameny vědecké 

povahy (včetně zpráv z výzkumných projektů), tak expertní analýzy politického zaměřenÍ. 

Jedinou připomínku směřuji k formulaci titulu práce. Jeho podoba "opomíjí" 

(zapomíná na) vliv již existujících nerovností na úspěšnost ve vzdělávání. Titul by měl spíše 

odkazovat na vzájemnou podmíněnost sociálních nerovností a nerovností ve vzdělávánÍ. 

Doporučuji k obhajobě. 
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