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1. Obsah a struktura práce 

Cíl bakalářské práce spočíval ve zjištění bariér v dalším profesním vzdělávání specifické 

populační skupiny - matek na rodičovské dovolené a dále v komparaci s bariérami vzdělávání 

majoritní populace dospělých. Zvláštnost a aktuálnost uvedeného cíle spočívá v tom, že dříve 

realizované výzkumy v oblasti vzdělávání dospělých se převážně orientovaly na většinovou 

populaci, zatímco různým společenským minoritám se badatelský zájem spíše vyhýbal. 

Studentka zvolila vhodné téma vzhledem k odborné orientaci katedry. 

V teoretické části autorka rozebrala zvolený výzkumný problém a zasadila jej do širších 

souvislostí zahraničních výzkumů a také faktorů ovlivňujících bariéry vzdělávání žen na 

rodičovské dovolené (popsala například rodinné faktory, situaci žen na trhu práce po skončení 

rodičovské dovolené, mateřská centra).   

V praktické části charakterizovala výzkumnou proceduru. Vlastní šetření provedla u souboru 

70 matek na rodičovské dovolené. Ke komparaci zvláštností vzdělávacích bariér u matek 

použila výsledky starších výzkumů. Zformulovala pět hypotéz, které ověřovala elementární 

statistikou (pořadí bariér podle počtu kladných odpovědí respondentů). Dospěla k řadě 

výsledků, které interpretovala. Interpretací nahradila chybějící diskusi a souhrn dosažených 

výsledků.  

Text studentka vhodně rozvrhla, členění kapitol provedla smysluplně, zvolila rozsah 

odpovídající požadavkům kladeným na tento typ práce.  

 

2. Odborná úroveň 

Cíl práce studentka stanovila adekvátně a vlastním šetřením jej dosáhla. Hypotézy mohla 

zformulovat přesněji, většinou v nich chybí popis změny, kterou hypotéza předpokládá. V 

návaznosti na domácí odbornou literaturu je práce akceptovatelná. Její odbornou úroveň by 

však zvýšila větší diskusní propojenost s názory autorů, kteří se v literatuře danému tématu 

věnují. Kvalitu práce by také zvýšilo zamyšlení nad obsahem a významem získaných 

výsledků. Autorka se totiž většinou omezila jen na konstatování pořadí bariéry ve vzdělávání 

a méně nad smyslem nebo významem daného umístění v pořadí. Vhodné by bylo i propojení 

dosažených výsledků s širším kontextem názorů o daném tématu. 

Pokud jde o použitou metodu, čtyřbodová Likertova škála sice diferencuje dobře sílu 

kladných a záporných odpovědí, ale neumožňuje neutrální pozici pro odpověď, která má také 

svou výpovědní hodnotu. Její zařazení má svůj význam, a proto se běžně doporučuje.  

 

3. Práce s literaturou 

Bakalářskou práci vypracovala studentka s použitím náležitého rozsahu moderní odborné 

literatury. Bibliografické citace jsou v souladu s platnou citační normou. Počet citovaných 



zdrojů je náležitý, stejně jako jejich rozmanitost. Autorka použila aktuální tištěné i 

elektronické zdroje nechybí ani cizojazyčné tituly. 

 

4. Grafické zpracování 

Grafickou formu textu a uspořádání stránek a nadpisů neprovedla studentka vždy kvalitně, 

například neupravený nadpis u kapitoly 3 na str. 25, případně nadpis na str. 69.  Tabulka 11 

patřila svým velkým rozsahem do přílohy. V samotném textu by zcela stačila redukovaná 

verze s hlavními výsledky a s odkazem na celou tabulku v příloze. Čitelnosti a přehlednosti 

by tato elementární úprava prospěla.   

 

5. Jazyková úroveň 

Studentka vcelku zvládla spisovný jazyk a pravidla gramatiky, přesto se nevyhnula občasným 

stylistickým neobratnostem, například na str. 39: „Rozložení matek podle věku dětí“ nebo na 

str. 53: " H4 Předpokládám, že ženy se dvěma a více dětmi budou více uvádět bariéry spojené 

s péčí o rodinu, domácnost a hlídáním dětí než matky s jedním dítětem." 

Korekturu textu neprovedla příliš svědomitě, v textu nechala neopravené překlepy, například: 

"Opět zdůrazňují, že se jedná..." na str. 57. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Studentka by mohla komisi představit vlastní názor na možnost odstraňování nebo redukování 

překážek v dalším vzdělávání matek s dětmi. 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji její přijetí k obhajobě.  Návrh výsledného hodnocení: velmi dobře.  

  

 

 

Datum: 18. 8. 2015                                            doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


