
Posudek oponenta bakalářské práce Jany Gobyové

,Trendy scholarizace v České republice a porovnúní s Evropskou Unií ,,

Cílem bakalářské práce Jany Gobyové byl popis vývoje úrovně vzdělanosti na uzemí
{n9sn! České republiky v dlouhodobé perspekiiuď u t.o-pu,ace současného stavu se situací vg
dalších zemich Evropské Unie. Vzhledem k významu úrovně vzdě|ánípro následný společen-
ský status osob, jejich pracovní zaÍazení' hodnotové orientace a v nepóslední řadě i v aristed-
ku vlivu na celkový životní styl, jde o téma i z demograÍického pohledu aktuální a zajimavé,

Autorka předloŽila k obhajobě práci rozsahem přesahující obvyklé pensum prací tohoto
typu (de o J7 strut rukopisu). Rozsah je dán mimo jiné tim, Že se autorka snaŽila podat v1iruoj
školství od doby uzákonění povinného vzdě|ávání (tj. od roku 1774). Práce 1é pietrtěaně
členěna do kapitol, zníchž vlastní rozbor problematiky je podán v kapitolách 3-7 - nejprve
vývoj na uzemí CR (kapito|y 3-6), následuje mezinárodní srovnání. Kromě toho obsáiruje
práce další poŽadované náleŽitosti - úvod, závěr a přehled literatury a pramenů. Autorka
vúvodu jasně definuje cíl své práce ahypotézy, které hodlá ověřit, vzávěru stejně výstiŽně
konstatuje svá zjištění

Autorce se její záměr zdaříI, pokud jde o popis vývoje systému školního vzďě|ávání _ po
této stránce je její práce velmi zajímavá, pomáhá pochopit některé zv|áště peripetie v1ivóje
českého školství. ZďaŤI\áje rovněž v části informující o vývoji vzdělanostní úrovne u Čn po
roce 1950' Méně zdař1|áje práce tam, kde podává informace o úrovni vzdě|áni populace před
rokem 1950, kde se autorka se opírá pŤevážně o sekundární prameny a dochizí místy i ne
zcela hodnověrným závěrttm (např. na straně 13 a 14, uvádi počet škol podle zemí
Předlitavska podle vyučovacího jazyka a při ana|ýze nepřihlíži kpočetnosii populace
příslušných zemí resp. národů ani k sídelní struktuře, závěry jsou tuáíŽ do značné míry
irelevantní :po přepočtu na 10 000 obyvatelpřipadalo v českých zemích kolem roku 1890 na
německy mluvící obyvatelstvo více než IO škol, na české necelých 9; stejn.fon nedostatkem
trpí většina dalších uváděných dat v těchto kapitolách vesměs čerpaných ze slolske statistiky,
tj. omezuje se počty dětí, škol, tříd, učitelů a znich odvozené ukazate|e, takŽe postr ád'á jlný
rczmět - např. intenzitu zapojeni do vzdělávacího procesu ve věku' na který se povinnost
docházet do školy neváahuje (do škol mateřských a středních; např. na str. 18 se u táuutt<y t+
mohla autorka pokusit odhadnout podíl dětí daného věku, které óhodily do mateřských ůkol,
na str. 20 bylo z tabulky 14 možno totéž odhadovat pro střední školství).

Druhá výka se týká pojmosloví pouŽitého v kapitole 7 (pravděpodobně přejatého ze
zahtaniěnich zdrojů). V této kapitole nemám připomínek k obsahu - autorka se pokusila
vysvětlit problematiku obtížné mezinárodní siovnatelnosti dat o vzdě|ávání obyvatelstva
v Evropské unii na úrovni. V okamŽiku, kdy pŤechází ke komparaci dat, nastává problém
s vyjadřovánim, coŽ se pokusím demonstrovat na grafu č. 8, kteiý je nazván,,Podíl osob ve
věku 5-9 let na všech úrovních vzdě|áváni. kromě preprimárního.. a který dle kontextu má
znít ,,Podíl vzdě|ávajících se osob ve všech úrovních vzdě|ávání. t<romc preprimárního,
zuhrnu osob ve věku 5-29 let..; obdobně následuj ící grať č' 9 nazvaný 

',Podíl osob ve věku 5-29 |et na primámím a nižším sekundárním vzděláváni,.,, má,nít ,,Podíl osob (či dětí)
vzděIávajících se vprimárním a niŽším sekundárním vzdělávání zutrnu osob ve věku 5-29
l.t..... Totéž platí pro názvy grafu 10' 13. Tímto způsobem je deformován rovněŽ výklad,který obsahově ale není-chybný. Autorka vněm.ni-o jiné vysvětluje důvody případného
nepříznivého postavení CR specifiky jejího demografického vyvoje' pouze na str. ó7 totovysvětlení pro vzestup podílu studentů terciérní úrovně vzděláviní není zrovna výstiŽné,
nejde o zlepšenou demograťrckou situaci ale o vzestup podílu osob odpovídajícího věkuzosob ve věku 5-29 \et: generace narozené vletech tól+-tglg byly vroce 2003 ještě vevěku přibližně 24-29 let; škoda, Že se o totéž nepokusila i v hodnocen í mezívá|ečného vývojepočtu žák]ů a studentů). Grafy II a 12 (str. 66) označují ttnnými způsoby zřejmě totéŽ (ve



dvou ruzných letech), název grafu I2je méně přesný. Třetí výka se týká toho, Že při poslední
technické redakci textu zůstaly v práci ,,roztržené,. tabulky (inak je úprava velmi pcma; u
poslední věcná připomínka, že v roce 1939 by|y uzavŤeny pouze české vysoké školy, nikoli
všechny (str. 23). Vysoce kladně naopak hodnotím, žev prácitéměř nejsougramatické chyby.

Přes uvedené výky' z jejichž výčtu vyp|ývá, Že nejsou závažného charakteru, splňuje
podle mého néaoru bakalářská práce Jany Gobyové ,,Trendy scholarizace v České republice a
porovnání s Evropskou Unií.. plně nároky kladené na bakalářské práce (spíše je překračuje) a
doporučuji ji k obhajobě'
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