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1. Obsah a struktura práce 

Téma nerovností v přístupu ke vzdělávání (dospělých) je stejně tak významné z hlediska 

soudobé vzdělávací politiky i vědeckého výzkumu, jako je velmi komplikované z hlediska 

možnosti komplexní konceptualizace. Obě tyto skutečnosti je vhodné zmínit hned na úvod 

hodnocení předložené diplomové práce. Oceňuji volbu tématu, tu je z hlediska odborného 

zaměření katedry třeba uvítat. Zvolená problematika je neobvykle náročná; žádá si 

připravenost zpracovat značné množství podkladů, které mají různorodou povahu z hlediska 

záběru, cílů, jazyka apod. 

Jako cíl práce je na s. 8 a 9 uvedena snaha postihnout povahu zpracování nerovností u 

mezinárodních organizací a porovnat přístupy uplatněné v různých obdobích (90. léta 20. 

století, začátek 21. století s důrazem na období po roce 2008). Avizovaným postupem je 

analýza dokumentů. Autorka pracuje jednak s odbornými zdroji (různé expertízy a vědecké 

studie), jednak s politickými dokumenty. Rozsah textu je spíše skromný, současně nabízí 

mnoho pozoruhodných informací a postřehů opřených o velmi solidní množství použitých 

podkladů. Přesto práce vykazuje některé limity, jejichž povahu nastiňuji níže. 

 

2. Odborná úroveň 

Nejzávažnější připomínka se týká nenaplnění cíle postihnout přehledně vývoj přístupů 

mezinárodních organizací v avizovaných časových obdobích, rozpracován není konec 20. 

století. Vliv ekonomické krize je jen naznačen, přestože práce odkazuje i velmi aktuální 

dokumenty.  

Jsou-li nejdůležitějším zdrojem pro řešení problému politické dokumenty, neměl by v práci 

chybět přehled jejich podob a hlavně podrobnější komentář k (uplatněným) možnostem práce 

s nimi. 

Záběr textu je někdy zbytečně široký. Objevují se pasáže, které v celku textu hrají spíše roli 

odboček. Příkladem je spíše psychologizující pasáž o motivaci k učení (kap. 4.1) nebo část o 



institucionálním pozadí tvorby politiky (kap. 4.3). V celku práce působí rušivě až nelogicky 

druhý odstavec ze s. 39.  

V textu lze místy najít spíše drobnější věcné nepřesnosti
1
 nebo terminologické nejasnosti.

2
  

Závěr má spíše podobu shrnutí, k ústřednímu tématu práce se vyslovuje velmi málo. 

 

3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou odpovídá stanoveným pravidlům. Počet použitých pramenů je zcela 

uspokojivý, stejně tomu tak je z hlediska jejich aktuálnosti, kvality a zastoupení zahraničních 

zdrojů. Vyzdvihuji i pestrost zdrojů z hlediska jejich oborového zaměření (mj. Rawls, Kis). 

 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování textu je kvalitní. Jméno Bourdieua je na s. 38 zkomolené. 

 

5. Jazyková úroveň 

Z hlediska jazykové úrovně jsou nedostatkem občasné chyby v interpunkci (s. 16, 31, 37, 40, 

67). Neobratné formulace se sice místy vyskytují, jsou ale spíše vzácné.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Je pojem mezinárodní organizace synonymní s globálními organizacemi (viz s. 15)? 

 

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Vzhledem k uvedeným výhradám, které považuji za zásadní, práci v této podobě 

nedoporučuji k obhajobě. Věřím, že po (často nikoli nutně rozsáhlých) úpravách ve smyslu 

částečné reformulace cíle, zúžení záběru, úpravy metodologické stránky a projasnění 

terminologie bude práce vyhovovat stanoveným nárokům.  
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1
 Například Memorandum o celoživotním učení hovoří o podobách učení, nikoli vzdělávání (s. 15).  

2
 Vysvětlující komentář by si jistě zasloužil vztah mezi podporou účasti ve vzdělávání a možností překonávat 

nerovný přístup ke vzdělávání (kap. 5).  


