
Posudek na diplomovou práci Jany Kamínkové Další vzdělávání v rámci 
celoživotního učení v České republice. Analýza systému dalšího vzdělávání a 
účasti české populace na jeho jednotlivých druzích. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním a stále aktuálnějším tématem -

problematikou celoživotního vzdělávání, a to konkrétně v ČR. 

Dané téma, pochopitelně, není jednorozměrné a už vůbec ne jednorozměrně sociologické -

výrazně zde intervenují hlediska pedagogická a zejména andragogická: diplomantka pojala 

problematiku v tomto ohledu spíše tématicky než oborově. Vzhledem k tomu, že se 

diplomantka zabývá v práci především (českou) současnou realitou, bylo nutné věnovat 

pozornost vůbec výkladu reálií, tedy jednotlivým možnostem dalšího vzdělávání, a také 

určitému legislativnímu zázemí (buď českému, nebo i obecněji evropskému). Naprosto chápu 

diplomantčin pocit, že bez zmíněných rovin nebude tématika stabilně ukotvena (to je 

nepochybně pravda a autorka "ukotveni" provedla velmi důkladně). Současně je ale třeba říci, 

že více sociologického zřetele a více teorie (v podobě i stručných exkurzů třeba do koncepcí

ale teoretických koncepcí, ne strategií vzdělávací politiky - učící se či informační společnosti 

apod.) by neškodilo, byť by to muselo být na úkor např. národních i mezinárodních 

vzdělávacích strategií a dokumentů. 

Velkou předností práce je především její logika a posloupnost, značná informativní hodnota, 

systematičnost v mapování jednotlivých důležitých momentů reality, důkladnost a snaha o 

komplexnost výkladu reality, event. i odkazů na její vývoj. Diplomantka dokáže velmi dobře 

pracovat s literaturou (vč. ,,řemeslné" roviny citování, odkazování atd.) i s empirickými, 

statistickými daty. Formální kultura práce je velice dobrá; určité problémy mám se způsobem 

podání textu - českému jazyku a stylistice v podstatě není co vytknout, ale přesto se nedá říci, 

že by práce byla příliš "čtivá" (možná, že i to je způsobeno oním příklonem k "dokumentům"). 

Závěr: Diplomová práce Jany Kamínkové podle mého názoru splňuje požadavky na tento typ 

prací kladených a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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