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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Téma specifických cílových skupin a bariér v jejich přístupu k dalšímu vzdělávání je bezesporu tématem  
velmi aktuálním a pro zpracování v bakalářské práci jej považuji s ohledem na odborné zaměření katedry 
za vhodné. 

Cílem práce je „ověření existence bariér v dalším profesním vzdělávání matek na rodičovské dovolené 
a zjištění, jaká specifika v bariérách vzdělávání pro ně platí v porovnání s celou populací dospělých osob, 
kterou reprezentují vybrané výzkumy“ (str. 8). Cíl je stanoven jasně a srozumitelně a autorka jej dle 
mého názoru v práci naplnila. 

Text práce je rozdělen do čtyř základních kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací, Seznam 
zkratek a Příloha), které tvoří dvě pomyslné části. V první, teoretické části, kterou tvoří kapitoly 1–3, se 
autorka věnuje terminologickému ukotvení problematiky spojené tématem její práce, tedy 
celoživotnímu vzdělávání jako základnímu rámci dalšího a konkrétně pak dalšího profesního vzdělávání 
(kapitola 1) a bariérám vzdělávání, kde se autorka zaměřuje především na představení vybraných 
výzkumů zaměřujících se na tuto problematiku (kapitola 2).  Přechod k empirické části pak tvoří kapitola 
3, kde se autorka věnuje tématu bariér vzdělávání žen na rodičovské dovolené. Tyto kapitoly, zejména 
kapitola 2 a 3, jsou zpracovány velmi pečlivě a autorka informace z nich využila jako základ pro svoje 
vlastní šetření, které je obsahem kapitoly 4. Zde autorka představuje metodologii svého výzkumného 
(kvantitativního) šetření zaměřeného na zjištění bariér vzdělávání právě vybrané cílové skupiny. Šetření 
je popsáno velmi komplexně, stejně jako výsledky, k nimž autorka dospěla, a závěry, které z šetření 
plynou.  

Odborná úroveň práce je odpovídající úrovni bakalářských prací. Cíl práce je stanoven adekvátně a 
autorka jej v práci naplnila, členění práce považuji za logické a srozumitelné, teoretická i empirická část 
práce jsou v korespondenci, jednotlivé kapitoly a subkapitoly jsou řazeny logicky, příloha se váže k práci 
a je funkční vzhledem k tématu a cíli práce. 
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na spíše nadstandardní množství relevantní 
odborné literatury, a to včetně literatury zahraniční. Citáty, parafráze a formy jejich odkazování 
odpovídají zásadám etiky vědecké práce. Podoba bibliografických citací reflektuje platné bibliografické 
normy, resp. normu doporučovanou katedrou. Jedinou drobnou vadou je chybná forma odkazu na str. 
32, kde z odkazu na Andragogický slovník vypadl jeden z autorů (Veteška). 

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Grafická podoba textu a úprava stránek a nadpisů je 
kvalitní. Grafy jsou přehledné a srozumitelné. 

 
Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako zdařilou. Autorka se vyjadřuje srozumitelně, pracuje 
s odpovídajícími jazykovými prostředky (zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových 
balastů a klišé), zvládá spisovný jazyk a pravidla gramatiky. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena poměrně kvalitně, v práci se ale objevuje několik 
překlepů a drobných typografických chyb. 

 
 



 

Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby práce zodpoví tyto dotazy: 

 Zda a která zjištění z empirického šetření ji překvapila či zaujala. 

 Jak je možné nebo by bylo možné využít výsledky této práce – jaká konkrétní opatření by jako 
andragog mohla realizovat k odstranění zjištěných bariér. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Teoretická část práce je zpracována pečlivě, teoretická i empirická 
část jsou v korespondenci, obě jsou vytvořeny tak, aby směřovaly k naplnění stanoveného cíle práce. 
Autorka správně využívá odbornou terminologii, odpovídajícím způsobem pracuje s relevantní odbornou 
literaturou. Jako vedoucí práce pozitivně hodnotím také to, že autorka práci průběžně a včas 
konzultovala. 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou výborně.  
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