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1. Obsah a struktura práce 

Autorka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku vývoje právní úpravy 

vzdělávání dospělých v České republice. Dle mého názoru se jedná o zajímavé, aktuální téma 

vhodné pro zpracování diplomové práce, které plně koresponduje s odborným zaměřením 

katedry andragogiky a personálního řízení.  

Autorka diplomové práce vychází z obecnějšího konceptuálního zakotvení oblasti vzdělávání 

dospělých a terminologického definování hlavních pojmů, které se váží k vybrané 

problematice. Z hlediska zvoleného názvu diplomové práce je pak stěžejní především druhá 

a třetí kapitola, ve kterých je popsána jak historie, tak současnost právní úpravy oblasti 

vzdělávání dospělých, Ve čtvrté kapitole jsou popsány právní úpravy vzdělávání dospělých ve 

vybraných zemích EU, které slouží jako hlavní východisko k návrhům možných legislativních 

změn této oblasti v následující páté kapitole. Navržení hypotetické koncepce právní úpravy 

vzdělávání dospělých v ČR autorka uvádí jako hlavní cíl této práce.   

Autorka k tématu přistupuje z různých úhlů pohledu, řeší společenské, politické i právní 

aspekty zvolené problematiky. Daří se jí vytvořit sourodý, kompaktní celek, který přehledně 

mapuje danou tématiku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a postupně rozvíjejí 

vybrané téma. Samotná podoba textu prokazuje schopnost autorky orientovat se v dané 

problematice a zpracovat vybrané téma podle zásad platných pro vypracování diplomových 

prací. Svým rozsahem (89 stran bez příloh) práce překračuje nároky kladené na diplomové 

práce.  

 

2. Odborná úroveň 

Plánované cíle jsou formulovány smysluplně a autorce se v rámci zpracování diplomové 

práce podařilo tyto vytčené cíle plnou měrou adekvátně naplnit. Autorka vychází jak 

z aktuálního stavu řešení právní úpravy oblasti vzdělávání dospělých v ČR, tak z vybraných 

příkladů zahraničních zkušeností. Hlavní přínos předkládané práce pak tkví především 

v samotném koncepčním návrhu možné právní úpravy oblasti vzdělávání dospělých. 

Autorce by šla v tomto ohledu vytknout pouze určitá nejednotnost při používání odborné 

terminologie. Konkrétně se jedná o využívání pojmů učení a vzdělávání. Na str. 9 autorka 

uvádí definici celoživotního vzdělávání Zdeňka Palána, kterou dle autorky převzala též 

Strategie celoživotního vzdělávání ČR. Dle mého názoru by (i v souladu se samotnou definicí 

Z. Palána) bylo vhodnější uvést, že se jedná o definici celoživotního učení, což je pojem, 

který se v České republice používá prioritně. Též ve Strategii celoživotního učení (nikoliv 

vzdělávání) je takto definován pojem celoživotní učení. Na straně 10 v prvním odstavci pak 

autorka píše o neformálním a informálním vzdělávání a v druhém pak o neformálním a 

informálním učení. Ideálně by zde mělo být využito pojmů neformální vzdělávání a 

informální učení. Podobně se domnívám, že na straně 19 by název „Institute for Lifelong 

Learning“ bylo vhodnější přeložit jako Institut celoživotního učení.  



Jinak odborná úroveň textu odpovídá všem nárokům kladeným na zpracování diplomových 

prací.  

 

3. Práce s literaturou 

Autorka uvádí v Soupisu bibliografických citací 82 pramenů, z čehož je 16 cizojazyčných (10 

v anglickém jazyce a 6 v jazyce slovenském). Velmi oceňuji jak množství využitých pramenů, 

tak práci s těmito prameny, která plně odpovídá zásadám etiky vědecké práce. I samotný 

výběr literárních pramenů je odpovídající obsahu předložené práce.  

 

4. Grafické zpracování 

Diplomová práce je přehledně graficky členěna. 

 

5. Jazyková úroveň 

Ocenit bych chtěl jak jazykovou, tak odbornou stránku předložené práce. Autorka se 

vyjadřuje jasně a srozumitelně, podoba text prokazuje schopnost autorky používat vhodné 

odborné termíny. 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Uveďte prosím definici pojmů učení a vzdělávání. Jaký je hlavní rozdíl mezi těmito 

pojmy? Jak jsou tyto pojmy v odborné literatuře používány? 

b) V čem dle Vašeho názoru spočívá hlavní rozdíl mezi pojmy vzdělávání dospělých a 

další vzdělávání? Kterého z výše uvedených termínu (případně dalších termínů – 

celoživotní učení, celoživotní vzdělávání apod.) by byl vhodné využít v rámci nové 

navrhované právní úpravy? 

c) Je v současné době legislativně upravena možnost pro dospělé účastnit se počátečního 

(formálního) vzdělávání? Které právní normy tuto problematiku řeší? 

d) Může prostřednictvím systému uznávání založeného na zákoně č. 179/2006 Sb. 

dospělý získat i stupeň vzdělání v rámci vzdělávání počátečního? 

   

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Autorka vypracovala kvalitní diplomovou práci, v rámci níž splnila cíle, které si vytkla 

v úvodu práce. Podařilo se jí zajímavou formou zpracovat zvolené téma, hlavním přínosem 

práce je dle mého názoru koncepční návrh možné právní úpravy oblasti vzdělávání dospělých 

či dalšího vzdělávání, který vychází nejen z analýzy historického vývoje a současného stavu 

legislativy v ČR, ale též z analýzy a komparace právní úpravy v ČR s právními úpravami ve 

vybraných zemích EU. Celkově předloženou diplomovou práci hodnotím jako výbornou a 

doporučuji ji k obhajobě.  

  

 

V Praze dne 20. 8. 2015        PhDr. Martin Sycha, Ph.D. 


