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Komentář

Předkládaná bakalářská práce má 56 stran vlastního textu a 6 stran příloh. Je členěna na dvě stěžejní
kapitoly  (1.  kapitola:  Vzdělávání  v Subsaharské  Africe.  2.  kapitola:  Socioekonomické  bariéry
vzdělávání). Součástí práce je rovněž Seznam tabulek, Seznam obrázků, Seznam použitých zkratek,
Úvod, Metodika a diskuze dat, Závěr, Seznam použité literatury a zdrojů dat, Přílohy.

Po formální, stylistické i citační stránce shledávám práci jako výbornou.

Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy

Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila tyto dva cíle:

1)  Pomocí  rešerše  vhodné  literatury  popsat  a  porozumět  procesu  vzdělávání  a  existujícím
nerovnostem v Subsaharské Africe a zhodnotit situaci za použití vybraných indikátorů.

2)  Rozebrat  vybrané  socioekonomické  faktory,  které  omezený  přístup  ke  vzdělání  zapříčiňují  
a diskutovat možný vztah mezi nimi a mírou gramotnosti.

Po stylistické stránce bych měla pár poznámek k formulaci cílů:

U 1. cíle – je nevhodné si stanovit jako cíl „porozumění“ procesu, nelze objektivně změřit, zda bylo
tohoto cíle dosaženo. Volila bych proto např. „… popsat a diskutovat proces vzdělávání a existujících
nerovností v Subsaharské Africe …“.

U 2. cíle – místo slovesa „rozebrat“ bych volila vhodnější „analyzovat“.

Oba cíle, které si autorka v úvodu vytyčila, práce naplnila.

Práce s literaturou

Autorka  pracuje  s více  než  50  zdroji  informací,  přičemž  všechny  v práci  řádně  cituje.  Využívá
odbornou českou i  zahraniční literaturu – knihy,  výzkumné studie, absolventské práce a databáze
mezinárodních organizací (např. World Bank, WHO, UNICEF, UNDP).



Všechny zdroje, které autorka pro zpracování své práce využila, shledávám vzhledem k dané práci
zcela relevantními. 

Metodika práce

Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu. Práce je postavena na rešerši literatury a následné
kompilace a komparace zjištěných informací. K vlastní analýze dat jsou pak využity metody statistické
(Microsoft Excel 2007, IBM SPSS v. 22) a kartografické (ArcGIS Desktop 10.2.2.). 

Veškeré metody využité pro zpracování předkládané práce shledávám jako velmi vhodné.

Analytická část práce

V první kapitole autorka představuje světové programy zaměřující  se na podporu vzdělávání (EFA,
MDGs),  a  poté  popisuje systém a vzdělávání  v Subsaharské Africe (od tradičního vzdělávání  přes
koloniální  až  k současnému).  V závěru  autorka  představuje  indikátory  vhodné  ke  zhodnocení
současného  stavu  vzdělanosti  (gramotnost,  GER,  průměrný  počet  žáků  na  učitele,  délka  školní
docházky, index genderové rovnosti).

Ve  druhé  kapitole  autorka  představuje  vybrané  socioekonomické  bariéry  vzdělávání  –  chudobu,
dětskou práci a postavení žen ve společnosti. Každou z vybraných bariér tu autorka analyzuje a na
konkrétních  příkladech  (nejčastěji  pomocí  případových  studií  a  odborných  analýz  světových
organizací) poukazuje na její vliv na vzdělávání. 

Diskuze nad každou z vybraných socioekonomických bariér končí  závěrem, který  slouží  ke shrnutí
podstatných zjištění. Tento fakt činí jednotlivé kapitoly velmi přehlednými.

Připomínky k analytické části práce:

- s. 12 – považovala bych za velmi zajímavé, kdyby zde autorka naznačila, jak jsou v  současné
době cíle týkající se vzdělávání plněny (především vzhledem k tomu, že je rok 2015, tj. rok,
kdy má být všech cílů dosaženo)

- s.  15, tabulka (Obr.  1)  – skupiny v tabulce neodpovídají  příloze  (Příloha 2);  jako skupina  
1 jsou v příloze označeny státy s nejnižší gramotností atd.

- s.  16  –  výuku  vedenou  anglicky  či  francouzsky  bych  jednoznačně  nepovažovala  za
problémovou – naopak angličtina (či francouzština) ve školách často funguje jako spojující
prvek pro děti z různých částí regionu mluvících různými jazyky či nářečími, navíc pro malé
děti není učení se cizímu jazyku překážkou; pro jejich rodiče to ale problém být samozřejmě
může, nehledě na to, že se s dětmi pak díky neznalosti rodičů nemá kdo učit apod.

- do grafů (Obr. 6, 7, 10, 13, 14) mohla být pro zřetelnější znázornění síly vztahu doplněna  
i hodnota korelačního koeficientu

Závěry práce

Předkládaná bakalářská práce naplnila cíle, které si na začátku stanovila.  Autorka nejprve pomocí
vhodných indikátorů zhodnotila proces vzdělávání v regionu Subsaharské Afriky. Ve druhé části své
práce se zaměřila na vybrané socioekonomické bariéry vzdělávání, jejichž vliv měřila ve vztahu k míře
gramotnosti dospělých dané země/regionu. Autorka si za bariéry vzdělávání zvolila chudobu, dětskou
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práci  a  postavení  žen  ve  společnosti.  K vyjádření  vztahu  mezi  mírou  gramotnosti  
a vybraným faktorem (bariérou) bylo využito vhodných metod (zpracovaných do přehledných grafů),
které korelační vztah ilustrují.  Velmi kladně hodnotím autorkou zhotovené závěrečné schéma (Obr.
16 na s. 50), které přehledně ilustruje vztah mezi přístupem ke vzdělání a vybranými faktory. 

Celkové zhodnocení práce

Předkládaná závěrečná práce splňuje cíle, které si autorka vytyčila.  Po formální, stylistické i citační
stránce  jsem  neshledala  větší  nedostatky.  Autorka  prokázala  schopnost  pracovat  s dostupnou
odbornou (českou i zahraniční) literaturou a získané informace řádně zpracovat a vyhodnotit. Z práce
je patrné, že se autorka o problematiku rozvoje skutečně zajímá a má zájem v dalším výzkumu i
nadále pokračovat – což považuji za krok správným směrem a autorce to jen doporučuji. 
Předkládaná bakalářská práce Petry Tillové zcela jistě splňuje požadavky kladené na práce tohoto
druhu, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě

1) Znáte nějaké naše (české) či světové organizace, které se o rozvoj vzdělávání v regionu Subsaharské
Afriky zasazují „správným způsobem“? Které to jsou a jaké aktivity v regionu podnikají?

2) Je podle Vás vždy vhodné budovat v rozvojových zemích vzdělávací systém po vzoru západního
světa? Proč ano/ne, vysvětlete.

Datum:                          26. 8. 2015

Autor posudku:           RNDr. Tereza Kocová

Podpis:

3


