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Posudek diplomové práce

Bc. Anety Bachurové

zpracované na téma:

Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního

rozvoje jedinců v oblasti vzdělávání dospělých

Diplomová práce Bc. Anety Bachurové se – jak je patrné z jejího dlouhého názvu 

– zabývá především možnostmi profesního rozvoje těch, kteří svoji kariéru spojili se 

vzděláváním dospělých. Nejenom tato skutečnost činí práci relevantní studovanému 

oboru. Posuzovaná diplomová práce totiž zpracovává zvolené téma ve značně 

obecnějších souvislostech koncepce celoživotního vzdělávání a učení a kromě 

programu Grundtvig jsou v ní představeny také další programy, jež jsou součástí 

evropské vzdělávací politiky, specificky pak jako složky Programu celoživotního 

učení (Lifelong Learning Programm) na období 2007–2013. Teprve až druhá část 

práce, respektive její třetí kapitola – doplněná o informace obsažené v Příloze A – je 

pak věnována specifičtěji programu Grundtvig. Textovou část práce završuje čtvrtá 

kapitola věnovaná dalším možnostem podpory vzdělávání dospělých na úrovni EU. 

Text diplomové práce vychází primárně z relevantních evropských dokumentů a 

oproti avizované analytické má spíše přehledový a sumarizační charakter. Vzhledem 

k obecnému cíli posuzované diplomové práce a jejím dílčím cílům tak, jak je 

formulovala autorka v Úvodu, však není tato skutečnost významněji negativní. 

Diplomantka totiž hodlala toliko nastínit významnost programu Grundtvig, vývoj 

konceptu celoživotního vzdělávání a učení a popsat situaci v oblasti vzdělávání 

dospělých také skrze realizované projekty a aktivity programu Grundtvig (dle DP, s. 

7).  Těchto cílů se jí dle mého soudu podařilo dosáhnout a shromáždila i některá 

zajímavá data o programu Grundtvig, z nichž lze usuzovat na význam uvedeného 

programu a obecněji na postavení vzdělávání dospělých ve vzdělávací politice EU. 

Pro rozpravu nad diplomovou prací nabízím jediný dotaz: K jakým změnám 



v organizaci aktivit zařazených do rámce programu Grundtvig by dle zjištění autorky 

mělo dojít v následujícím období (tj. po roce 2013)?

Posuzovaná diplomová práce svým rozsahem (102 s., vč. 19 s. číslovaných 

příloh, které tvoří integrální součást textu) a počtem použitých pramenů (dle Soupisu 

bibliografických citací jich autorka použila 62, z toho 27 v angličtině) převyšuje 

požadavky kladené na tento typ prací vnitrokatedrovou normou. Svým obsahem a 

způsobem zpracování rovněž dle mého mínění dosahuje nároků na diplomový úkol. 

Není sice prosta stylistických či gramatických nedostatků, ty ale nepovažuji za natolik 

významné, aby byly jmenovány v tomto posudku. 

Vzhledem k tomu, že diskuse mezi diplomantkou a mnou o textu diplomové 

práce nemohly vlivem vnějších okolností probíhat před jeho odevzdáním, nebudu se 

dále zabývat možnými alternativami jeho zpracování (například sevřenější vazba 

s tématem diplomové práce) a přejdu rovnou k závěrečným konstatováním.

Závěr

Celkově považuji diplomovou práci Bc. Anety Bachurové zpracovanou na téma 

Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje jedinců 

v oblasti vzdělávání dospělých za spíše zdařilou. Autorka v textu prokázala nejenom 

solidní schopnost pracovat s relevantními prameny, ale také schopnost zjištěné 

skutečnosti sumarizovat a v dílčím ohledu hodnotit. Tím se jí dle mého názoru 

podařilo naplnit cíle, které si pro svoji práci stanovila.

Domnívám se, že předložená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným 

na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze 27. ledna 2012 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.


	Posudek diplomové práce



