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Předložená rigorózní práce obsahuje 119 stran textu včetně bohatého seznamu litera
tury na 8 stranách. Není pochyb o tom, že koncepce celoživotního vzdělávání zaměře
ného na proces učení a myšlení, na aktivní proces učení a vlastní řízení procesu učení je 
v současnosti evropskou prioritou, která v historii nemá obdoby. Autorka správně uvádí, 
že celoživotní vzdělávání v současné evropské společnosti zdaleka není jenom prostřed
kem k získání kvalifikace, ale má výrazné sociální prvky. To je důvodem pro to, aby 
tato práce byla předložena a získala pozornost na katedře sociální práce. 

Nový pohled na vzdělávání autorka dokumentuje přesnějšími definicemi základních 
pojmů, k nimž patří učení, vzdělávání, výcvik a sebevzdělávání. K těmto základním 
pojmům se potom vážou další souvislosti, především společenské, jako je demografický 
vývoj a kulturní pluralismus v evropských zemích. To vše na pozadí rozvíjejících se 
stále dokonalejších informačních technologií, které pak v nemalé míře vedou ke změně
ným pracovním podmínkám. Vzdělání jako osobní a společenská investice se stává pro 
odborníky v humanitních vědách prioritní doménou 21. století nazývaného stoletím 
učení a vědomostí. Tuto skutečnost předjímá již rok 1996, který byl vyhlášen rokem 
celoživotního vzdělávání. 

Autorka se ve své práci zabývá porovnáním vývoje celoživotního vzdělávání v České 
republice jak před vstupem do EU, tak po něm. Koordinace národních aktivit a evrop
ských iniciativ, které autorka zdůrazňuje, se stále rozšiřují a prohlubují, nově zahrnují 
poradenství, které je důležitou součástí sociálního rozměru vzdělávání. Stranou nezů
stávají ani komunitní projekty, pozornost je věnována etnickým minoritám a dalším 
znevýhodněným skupinám. 

Autorka uvádí, že současná analýza situace v naší republice zjišťuje, že poměrně vel
ká část obyvatel nevyužívá plně poradenské služby ať již pro neinformovanost nebo 
nedostupnost. Příkladem může být kariérové poradenství, kjehož 90. výročí od založení 
u nás právě v Praze proběhla mezinárodní konference. V této souvislosti autorka správ
ně poukazuje na pozornost věnovanou kariérovému poradenství nejen v rovině politic
kých rozhodnutí, ale také již v rovině konkrétních opatření a realizovaných aktivit. Bude 
nepochybně přínosem, pokud se do těchto aktivit zapojí i sociální pracovníci a vzdělá
vací instituce, které se zabývají vzděláváním sociálních pracovníků. Recenzent je pře
svědčen na základě předložené práce, že autorka je v této problematice dokonale orien
tovaná a může přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Nebylo by na škodu, kdyby u obhajoby 
uvedla svoji představu budoucího vývoje i těžkostí, které bude třeba překonat. 

Předloženou rigorózní práci s potěšením doporučuji k obhajobě. 
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