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Posudek na diplomovou práci 

autor, obor: 
název práce: 

Jana Kamínková 
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení v České 

republice (Analýza systému dalšího vzdělávání a účasti 
české populace na jeho jednotlivých druzích) 

Téma posuzované diplomové práce, tj. celoživotní učení a v jeho rámci další 
vzdělávání, je a bude nesporně aktuální. Potud není o smyslu práce pochyb. 
Poněkud složitější je to s tím, čím je specifikováno její zaměření: názvem je 
přislíbena analýza systému dalšího vzdělávání a toho, jak česká populace na 
tomto systému participuje. Předpokládám, že je to příslib sociologické 
analýzy. 

Rámcová strukturace práce je dobrá; postupuje v logické návaznosti kapitol 
a podkapitol. Ve své úvodní části přináší nesporně funkční, nechaotické a 
informačně účelné seznámení se základními aspekty problematiky a 
pojmovým aparátem, který je reflektuje. Zde jsou zaznamenány nejen 
koncepční spory (viz vzdělávání dospělých aj.), ale je tu přítomno i 
samostatné autorské posouzení problému /s. 11 aj./. Pojmový rozklad 
představuje dobré vodítko pro další členění textu. 

Kapitola 3 (Celoživotní učení) přináší historizující výčtovou bilanci zdrojů 
změn učení a nároků na ně spíše než rozbor (zhodnocení) obsahu toho, co 
přinášejí významné dokumenty či koncepce a strategie celoživotního učení 
/18- /. Pokusy o samostatnou sociologickou reflexi jsou zde už neznatelné, 
konstatování dokumentů jsou brána jako nepochybná: 
• např. témata rovného přístupu či exkluze jsou brána jen ze zřetele jedince 

ne však už společenského celku (jeho reprodukční efektivity 
vekonomickém i sociálním smyslu) /18/; podobné je to 1 u 
zaměstnatelnosti / 19/; 

• z textu čiší dost normativismu (či "konstruktivismu") /20, 21 aj./ - za to 
mohou ony dokumenty, ale autorka to necítí a tudíž ponechává bez 
poznámky; hlavně však to není žádná teorie (ale mnohem spíše 
sociotechnické či "implementační" dokumenty), ač o nich autorka jako o 
teorii mluví /24, 28, 37-/, je to mnohdy "plánovačství" a dirigismus 
spojená s voluntarismem a politickým iluzionismem (viz Lisabon: za 10 let 
předehnat všechny!), což lze pochopit u politiků, ale méně u analyzujícího 
sociologa (autorka se mnou vůbec nemusí jako občan souhlasit, ale měla 
by připustit alespoň trochu pochybnosti) - viz šest idejí Memoranda o CU, 
jež má být "průlomové" /26-27; 40 - "teorie" jako popis dovedností bez 
jakýchkoli souvislostí; aj. /; 

• teze konceptů sociální politiky se na mnoha místech opakují (tady by byl 
prostor pro analýzu!) /24 atd.j; schválně to vyhrotím: autorka přijala 
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Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: 

V Praze dne 17.9.2006 

(Kamínková Jana 2006.doc) 

velmi dobře 

PhDr. Richard Růžička, CSc. 
opone~t d~omoVé práce 
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