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Téma předložené diplomové práce je jasně definované a vyplývá již zjejího názvu: 

Vysoké školy a systém celoživotního vzdělávání v České republice. V abstraktu ovšem 

upozorňuje autor na skutečnost, že práce "pojednává zejména o přístupech a pohledech na 

vzdělávání pilotů" malých až velkých letadel. V první kapitole najdeme naopak tvrzení, že 

cílem práce je v první fázi "přiblížit systém celoživotního vzdělávání a vzdělávání na českých 

vysokých školách" (s. 12). (Není jasné, proč se autor zaměřuje na "Cíle práce, použité 

metody" až v první kapitole a ne v úvodu.) Po přečtení práce lze konstatovat zaměření jak na 

celoživotní vzdělávání a učení, tak i na přípravu pilotů, přičemž představení systému 

vzdělávání pilotů je věnována podstatně větší část práce. 

Pasáže, zabývající se koncepcí celoživotního učení a vzdělávací soustavou jsou spíše 

neanalytické a nesystematické a obsahují mnoho sporných výpovědí, např.: 

" .. další vzdělávání vychází z původní koncepce vzdělávání celoživotního, od které se 
postupem času diferencuje. Na rozdíl od celoživotního učení má lineární charakter a zaměřuje 
se na učícího se jedince, který získává znalosti. Oproti tomu, celoživotní učení je zaměřeno 
spíše na kompetence. Je individuální a prostřednictvím mechanizmů validace uznává 
výsledky předchozí učení. Další vzdělávání vede k získávání znalostí. Celoživotní učení tyto 
znalosti obnovuje a aktualizuje v nových konceptech. Další vzdělávání zahrnuje Národní 
soustavu kvalifikací." (s. 11) 

Čtení ztěžují i věty jako: "Celoživotní učení je subjektivní, které může a mělo by být 
otevřeno novým nápadům, ... " (s. 8) nebo jakýkoliv "vzdělávací program, aby byl efektivní, 
je zapotřebí splynutí procesů ... " (s. 10). Poslední příklad: "ve 20. Letech (Letech = 
v originálu - M.B.) se objevil pojem fachidiotismus" - kterého století? 

Kapitoly zaměřené na výcvik pilotů j sou povětšinou popisného charakteru. Určité úvahy 

a vztah k odborné diskuzi o celoživotním učení nalezneme jen na s. 35-37. Ani v závěru není 

problematika celoživotního učení ve vztahu k přípravě pilotů diskutována. 

Práce je poměrně rozsáhlá (98 s.), úvod začíná na s. 8, vlastní text končí na s. 71, 

bibliografie na s. 75. Zbytek práce (s. 76 - 98) zabírají přílohy, o jejichž účelnosti by se dalo 

pochybovat. Počet použitých literárních pramenů je dostačuj ící. 

Práci navrhuji hodnotit dle výsledků obhajoby. 

V Praze, dne 19.1.09 doc. Dr. Milan Beneš 


