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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Cílem práce je „na základě analýzy materiálů postihnout pojem, kritéria, specifika a možná řešení 
nerovností v přístupu ke vzdělávání a porovnat tuto problematiku v jednotlivých časových etapách (90. 
léta 20. století oproti prvnímu desetiletí 21. století nebo vliv ekonomické krize po roce 2008“ (str. 9). Cíl 
je stanoven poněkud komplikovaně, nicméně poměrně jasně, problematická pro pochopení je pouze 
poslední část. Autorka dle mého názoru v práci žádnou část tohoto cíle nenaplnila. 

Text práce je rozdělen do šesti kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací, Příloha). Autorka 
postupuje vcelku logicky od představení pojmů vzdělávání dospělých a celoživotní učení (kapitola 1), 
pojmu nerovnosti (kapitola 2), poté se věnuje tématům příbuzným a s nerovností souvisejícím, a to 
účasti dospělé populace na dalším vzdělávání (kapitola 3) a bariérám v přístupu ke vzdělávání (kapitola 
4). Zde autorka už postupně ztrácí ze zřetele stanovený cíl, resp. cíle své práce, což se ještě prohlubuje 
v kapitole 5, kde by se měla věnovat problematice nerovnosti v přístupu ke vzdělávání v dokumentech 
vybraných mezinárodních organizací – už název kapitoly ovšem napovídá, že o nerovnosti až tak příliš 
nejde, autorka srovnává „návrhy zvýšení účasti dospělých na dalším vzdělávání“.  

Z hlediska odborného v práci shledávám značné nedostatky. Autorka ne příliš jasně a srozumitelně 
pracuje s pojmy nerovný přístup, rovnost podmínek, rovnost přístupu, rovnost ve vzdělávání, 
spravedlnost v přístupu ke vzdělávání, spravedlivost ve vzdělávání – terminologie ve zdrojových 
dokumentech je bezpochyby neujasněná, autorka ovšem mohla uvést diskusi, udělat závěry, pojmy 
nějak systematizovat. Další nepřesnosti, nebo možná stylistické nedostatky se objevují u termínu 
celoživotní vzdělávání – autorka velmi volně pracuje s pojmy celoživotní vzdělávání, celoživotní učení, 
vzdělávání dospělých a další vzdělávání, ujasnění by zasloužily také pojmy vzdělávání a vzdělání a 
vzdělávání a trénink, to je ale spíše detail.  

Jak již bylo zmíněno, od kapitoly třetí se autorka významně odchyluje od stanoveného cíle práce. 
Pojednává sice o konceptech příbuzných, souvisejících s nerovností ve vzdělávání, ovšem neuvádí, jak 
jsou tyto pojmy spojeny, jaké jsou mezi nimi vazby, co z toho plyne. Vazba na cíl práce je tedy velmi 
vágní, nejasná, což se ještě více projevuje v kapitole čtvrté – časté odbočky od tématu, sice zajímavé, 
ale nesouvisející s cílem a tématem práce, práci značně znepřehledňují a opět vzbuzují otázku, zda 
autorka při psaní měla na zřeteli dosažení cíle práce. 

V kapitole páté pak najdeme sice několik zmínek o nerovnosti, ne ovšem v dostatečné míře 
a konkrétnosti – autorka např. uvádí, že strategií EU pro boj s nerovností jsou mimo jiné investice do 
znalostí a schopností občanů s využitím všech forem vzdělávání a učení (dalšími strategiemi EU, UNESCO 
a OECD jsou pak např. podpora mezinárodní mobility, zvyšování kvality vzdělávání, analýza vzdělávacích 
potřeb). Skutečně se tím sníží nerovnost v přístupu ke vzdělávání? Nezasloužilo by to konkrétnější 
argumentaci?  

Autorka v práci uvedla, že bude postupovat metodou obsahové analýzy dokumentů, kdy základní 
jednotkou bude pojem nerovnost v přístupu ke vzdělávání. Obsahová analýza nebyla provedena, resp. 
nebyla provedena správně, není navíc jasné, na základě čeho autorka vybírala jak organizace, tak jejich 
publikace – výběr není argumentován. Avizovaná komparace dvou období nebyla provedena – ani 
nemohla, autorka nevybrala do své práce žádný dokument vydaný před rokem 2005.  

V práci splývá neúčast na vzdělávání s nerovností, domnívám se, že ačkoliv zde může být vazba, nelze 
tyto termíny ztotožňovat. 

 
 



 

Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na standardní množství relevantní odborné 
literatury, výhradu mám k využití jen velmi malého množství monografií, navíc v mnoha případech 
tématu poněkud irelevantních (Kocianová, Armstrong, Drucker, Mužík). Na stranách 14–15 a 16 chybí 
odkazování. 

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni.  

 
Jazyková úroveň 

Po jazykové stránce hodnotím práci jako méně zdařilou – zejména stylistická stránka textu by zasloužila 
jistě důkladnou revizi. Místy jsou chyby v překladech (low literacy levels není vhodné překládat jako 
nízkou kvalifikaci, Commission of the European Communities je přeložena jako Komise evropských 
společenství, ale také jako Evropská komise).  

 
Celkové hodnocení práce 

Autorka zvolila velmi zajímavé, ale do značné míry i komplikované téma. To zřejmě přispělo k tomu, že 
v průběhu psaní práce ztratila ze zřetele cíl, který si sama vytyčila a práci orientovala sice zajímavým, 
nikoliv však správným směrem. Doporučila bych poměrně správně stanovený cíl rozdělit na jednotlivé 
komponenty a ty postupně v práci naplňovat. Také bych doporučila argumentovat všechny kroky, které 
autorka činí (např. výběr organizací, výběr publikací) a velmi pečlivě operacionalizovat pojem nerovnost 
ve vzdělávání, včetně jeho mnohých variant a tyto v práci diskutovat. V neposlední řadě autorce 
doporučuji seznámit se blíže s metodou analýzy dat a tu v práci řádně a správně realizovat. Téma, jak již 
bylo zmíněno, je velmi zajímavé a pro zpracování v diplomové práci jistě přínosné. 

 

Práce dle mého názoru nesplňuje požadavky kladené na tento typ odborných prací (především 
nevhodná práce s terminologií a nenaplnění cíle práce, částečně také práce s literaturou). 

 

 

 
Práci nedoporučuji k obhajobě.  
 
 
 
 
 
V Praze  dne 3. září 2014 

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.             
  


