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Aneta Bachurová: Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje 

jedinců v oblasti vzdělávání dospělých 

 

Předložená diplomová práce se zaměřuje na z hlediska studijního oboru pozoruhodné a 

významné téma. Proto její předmět vítám. Zároveň ale předkládám několik kritických 

poznámek, které se týkají jak obsahové, tak formální stránky díla.  

První skutečnost, kterou považuji za námět diskuse, je relativně neurčitě formulovaný hlavní 

cíl práce (s. 7), jímž je poukázat na význam programu Grundtvig. Není projasněno, jakými 

cestami toho lze dosáhnout. Nezmiňuje to Úvod práce a explicitně se tím nezabývají ani 

následující části. První dílčí cíle práce – představit evropské vzdělávací programy – naznačuje 

popisné zaměření textu práce. Druhý dílčí cíl – popis situace v oblasti vzdělávání dospělých 

v evropských zemích a seznámení s (vybranými) realizovanými projektu v rámci programu 

Grundtvig – neslibují např. podchycení vývojových trendů nebo rozbor širšího kontextu 

vzdělávání dospělých ani jiné příspěvky, které by překračovaly deskriptivní přístup.  

V práci postrádám schopnost odstupu od proklamativního politického jazyka dokumentů 

mezinárodních organizací, v nichž je (nezbytně) přítomná určitá ideologie,
1
 což často 

nedovoluje nahlédnout rozpory nebo nejasné stránky v dokumentech deklarovaných 

politických cílů. To následně brání možnosti upozornit na jiné problémy mimo těch, které se 

odvíjejí od skutečnosti, že jednotlivé národní státy ne vždy dostatečně sledují politiky 

mezinárodních organizací (vztahováno zejména k EU).  

Druhá kapitola má téměř čistě popisný charakter. Podává detailní přehled programů EU, které 

mají za cíl rozvíjet praxi celoživotního učení. Významná část je věnována programu 

Grundtvig, k němuž se opakovaně vrací třetí kapitola. Děje se tak fragmentovaným 

způsobem. Ač je jméno zmiňované aktivity v názvu třetí kapitoly, text se opakovaně stáčí 

zpět nejenom k širšímu kontextu reálií a politik EU, ale i např. k organizaci UNESCO.  

Uvedené příklady projektů realizovaných díky programu Grundtvig jsou jistě inspirativní. 

Postrádám ovšem zdůvodnění, proč byly vybrány právě tyto projekty, resp. nakolik jsou 

reprezentativní mezi ostatními.
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1
 Tato skutečnost se projevuje kromě jiného specifickým slovníkem vlastním dané formě komunikace. 

2
 Výběr navíc není zcela poplatný názvu předložené diplomové práce, resp. akcentu na profesní rozvoj. 



 

Možnost rozpracovat téma celoživotního učení jako politické priority do větší hloubky je 

v práci limitována ignorováním rozdílů mezi jednotlivými (politickými) koncepty 

celoživotního vzdělávání a učení, jak je můžeme sledovat buďto z hlediska historického 

vývoje (70. léta versus 90. léta 20. století), nebo z hlediska ideových východisek jednotlivých 

diskutovaných organizací (zejména UNESCO versus OECD).
3
 Neznalý čtenář by na základě 

přečtení práce mohl nabýt mylného
4
 dojmu, že jmenované koncepty jsou natolik příbuzné, že 

je můžeme brát jako překrývající se (s. 45–47).  

Za zkratkovité považuji tvrzení, že Komenského pojetí vševýchovy předznamenává soudobá 

politická pojetí celoživotního vzdělávání a učení (s. 9). V něčem to jistě platí, ale 

Komenského názory byly především názory filosofa a teologa, nikoli tvůrce vzdělávací 

politiky. Doporučoval bych vyhnout se formulacím jako Ámosovy myšlenky (s. 9). 

V práci se vyskytuje několik věcných nepřesností. Např. v souvislosti se 70. léty 20. století by 

bylo přesnější mluvit o ekonomické spíše než finanční recesi (s. 9). První konference 

UNESCO o vzdělávání dospělých se nekonala v Helsinkách (s. 44), ale v Elsinoru. J. Monet 

je na s. 27 uváděn jako předseda, aniž by bylo specifikováno čeho.  

Grafy obsažené v Přílohách práce i uvnitř hlavního textu (s. 28, 44, 67) jsou jednotně 

doplněny poznámkou vlastní zpracování, přičemž není zřejmé, jaké jsou konkrétní použité 

zdroje dat. V úseku s. 26–29 není uveden ani jeden odkaz na použitý zdroj/e. Na spodním 

řádku grafu ze s. 44 zřejmě vypadlo slovo profesní.  

Zcela na okraj uvádím skutečnost, že za číslicemi, které označují pořadí kapitol, píše autorka 

tečku, což není v souladu se stanovenými pravidly pro tvorbu závěrečných prací. Vyskytují se 

problémy s interpunkcí (mj. s. 8, 10, 28, 48). Vzácné nejsou ani překlepy (mj. s. 9, 11, 44, 

56). Některá použitá slovní spojení nejsou zcela šťastná (např. seniorští občané ze s. 15, 

pedagogiky založené na ICT ze s. 36). Netypické je psaní některých číslovek (s. 30, 59).  

Seznam použitých zdrojů je dosti rozsáhlý, jeho významnou část tvoří cizojazyčné publikace. 

Autorka prokázala velmi dobrou schopnost zmapovat rozhodující politické dokumenty EU, a 

to včetně těch nejaktuálnějších. Přesto je třeba zmínit jeho určitou jednostrannost, jež je dána 

absencí titulů, které se zaměřují na analýzu vzdělávacích politik mezinárodních organizací. 

Jinými slovy řečeno, k politické produkci není přiřazena její odborná (akademická) recepce.  

 

                                                 
3
 Určitou výjimkou je krátká zmínka na konci s. 48–49. 

4
 Viz mnohé práce Rubensona nebo Jarvise. Literatura k tématu je celkově velmi rozsáhlá (bohužel to však 

neplatí o české produkci). 



Shrnutí a závěr: 

 

Za silnou stránku předložené diplomové práce považuji autorčinu schopnost práce 

s aktuálními politickými dokumenty EU, resp. zachycení posledního vývoje ve vzdělávací 

politice Unie. Za hlavní nedostatek textu pokládám jeho silně popisné zaměření. 

K diskusi nad prací navrhuji následující otázky: 

1. V čem se liší (měl by se lišit) politický a vědecký přístup k myšlence podpory 

vzdělávání dospělých? 

2. Jakými způsoby lze vybírat reprezentativní příklady projektů, které se odehrály 

v rámci určitého (politického) nadnárodního programu? 

 

Doporučuji k obhajobě. 
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