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1. Obsah a struktura práce 

 Předložená diplomová práce má rozsah 75 stran výkladového textu a je rozdělena do 

pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Autorka si zvolila sice interesantní, zároveň však 

velmi obtížné téma, které je typické absencí relevantních a komplexně pojatých zdrojů. 

Naprostá většina dostupných autorit se sice shoduje na výchozích předpokladech 

poukazujících na zjevné nedostatky legislativního zakotvení vzdělávání dospělých v České 

republice, nicméně převážná část těchto komentářů má spíše deklarativní charakter. Z tohoto 

pohledu je posuzovaná práce specifická svým cílem, kterým byla nejen celkem konvenční 

analýza stávajícího právního prostředí, ale především komparace a na jejím základě 

formulovaný návrh podoby nového potenciálního zákona o vzdělávání dospělých. Je to cíl 

vysoce ambiciózní a náročný, přesto však lze konstatovat, že se jej autorka zhostila se ctí. 

 Text má logickou strukturu, kdy autorka v rámci teoretické přípravy postupně sleduje 

několik tematických linií, kterými jsou analýza vývoje právní úpravy vzdělávání dospělých na 

našem území, rozbor aktuální situace, reflexe relevantních strategických dokumentů a 

komparace právního prostředí ve vybraných evropských zemích. Celý tento postup je funkční 

a jeho logickým vyvrcholením je vlastní návrh nové právní normy. 

 

2. Odborná úroveň 

 Celý text vykazuje solidní odbornou úroveň , která je zároveň podpořena autorčiným 

vzděláním v právní oblasti. To se projevuje nejen ve struktuře textu, ale i v používané 

terminologii. Některé pasáže jsou sice pojaty poněkud redukovaně (např. reflexe historického 

vývoje), samotný výklad je však hutný a k dosažení formulovaného cíle zcela dostačující. 

Zcela jistě by byla zajímavá reflexe některých historických norem v kontextu aktuální právní 

úpravy (např. vyhláška č. 131 z roku 1983), což ovšem nebylo cílem práce. 

 Přes vše výše uvedené však lze v textu identifikovat některé rozpory či nedostatky. 

Kromě několika terminologických nepřesností (např. celoživotní učení vs. celoživotní 

vzdělávání) je to především poměrně strohá komparace legislativy vybraných zemí EU. 



Teprve na základě obsáhlejšího výběru by bylo možné dosáhnout kvalitnější reflexe a 

identifikovat větší varietu podnětů a inspirací.  U samotného návrhu nového zákona je 

zřetelná výrazná závislost na svém slovenském vzoru, která zásadně determinuje celkovou 

podobu. Především zde autorce chybí větší odstup a schopnost objektivnějšího pohledu. Je 

rovněž škoda, že prezentovaná právní norma neřeší řadu aspektů považovaných odbornou 

veřejností za zásadní (např. komplexnější rozdělení kompetencí v souvislosti s kompetenčním 

zákonem, financování, odbornost vzdělavatelů apod.). Autorka sama si však je neúplnosti 

předkládané podoby vědoma (viz s. 76) a souhlasí s tím, že v navrhované podobě by zákon 

pravděpodobně nebyl zcela funkční. Formulované znění tak lze chápat spíše jako zajímavý a 

kvalifikovaný příspěvek do probíhající diskuse. 

  

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje nadprůměrný počet 82 pramenů, z toho 10 

cizojazyčných.  Jedná se o solidní výběr literatury odpovídajícího zaměření i odborné úrovně. 

Vzhledem k tématu očekávaně převažuji právní normy a oficiální dokumenty. Autorka pak 

v celém textu prokazuje svou schopnost korektně s těmito prameny pracovat a citlivě vybírat 

vhodné citace. Pouze bych upozornil na nedůslednosti v pořadí jmen u zdrojů s více autory. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafické úpravy je práce vypracována zodpovědně, bez výraznějších 

pochybení. Na s. 46 však lze identifikovat nekompatibilitu velikosti písma. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Z jazykového a stylistického hlediska je práce vypracována pečlivě a je až na výjimky 

(občasné nesrovnalosti v interpunkci, nesprávně uvedené přídavné jméno „Skandinávských“ 

na s. 60 apod.) prosta podstatnějších chyb či překlepů.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 a) Z jakého důvodu by součástí nového zákona měla být i ustanovení upravující 

systém ověřování kvalifikací? 

 b) Co je podle autorky hlavní příčinou toho, že Česká republika dosud nemá – jako 

jedná z mála vyspělých zemí – žádnou komplexní právní normu upravující sféru vzdělávání 

dospělých. 

 



7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celého textu je zřejmé, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. 

K této práci tak nemám z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. 

Domnívám se, že ji lze považovat za celkově velmi zdařilou a vyhovující, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře 

 

V Praze dne 3. září 2015 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 

 

 

 

 


