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Hodnotící kritéria a hodnocení  

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli  
Obsah diplomové práce není ve shodě s jejím názvem práce. Diplomantka kromě vzdělávání cizinců věnuje 
podstatnou část práce problematice zahraniční migrace a cizinců obecně. Přitom se však nezabývá ani 
základním popisem vazeb těchto jevů na terciární vzdělávání cizinců.   

Cíle práce jsou specifikovány zcela vágně až nesrozumitelně a na různých místech nejednotně. Podle 
abstraktu „Cílem této práce je popsat vývoj, trendy a struktury cizinců ve vysokoškolském vzdělávání                            
a zároveň nalézt rozdíly nebo společné znaky mezi studenty s českým státním občanstvím a jiným než 
českým.“ V úvodu na str. 12 diplomantka konstatuje, že „Cílem práce je vytvořit určitý pohled                                           
na vysokoškolské vzdělávání cizinců v ČR, vystihnout změny, popsat trendy a struktury studentů-cizinců, 
nalézt a popsat jak rozdíly, tak i společné znaky studentů s českým občanstvím a jiným než českým. Stěžejním 
cílem práce je deskriptivní a vícerozměrná statistická analýza dat…“ Pokud cílem práce bylo popsat či spíše 
zmínit, neb popisu se nedostává systematičnosti, téměř cokoli, co nějakým způsobem souvisí se studiem 
cizinců, pak se první cíl práce podařilo naplnit. Proklamovaný stěžejní cíl v mé mysli vyvolal silnou 
reminiscenci a paralelu s přístupem ke kvantifikaci v československé demografii v 60. až 80. letech minulého 
století, kdy i někteří renomovaní geografové viděli nejprve metodu a až následně hledali problém, který by 
se s ní dal řešit. Stručně řečeno, takový cíl, který autorka považuje navíc za stěžejní, a s ním související přístup 
k realitě, může být legitimní pouze v metodologické studii, při aprobaci nově vyvíjené metody nebo přístupu, 
případně při jejich použití v novém věcném kontextu.  

□ 1 Zcela vyhovující     □ 2 Vyhovující s připomínkou   X 3 Vyhovující s výhradou   □ 4 Nevyhovující  
 
Struktura a členění práce  
Práce je členěna do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly jsou číslovány v textu práce, nikoli však 

v jejím obsahu, a jejich pojmenování není většinou příliš výstižné (např. České vysoké školy pro cizince, 

Mezinárodní vzdělávací trh, Nástup na vysokou školu pro cizince, Deskriptivní analýza, Analýza … 

Veřejné, soukromé školy a studium cizinců, aj.). Chybná je pak také reálná struktura práce, která 

neodpovídá logickému postupu vědeckého bádání. V případě posuzované práce dostala prioritu data                              

a metody. Naprosto neadekvátní je přitom zařazení podkapitoly 2.2. Přehled důležitých pojmů do kapitoly 

s názvem Zdroje dat a metody, stejně jako její obsah. Autorka považuje za důležité definovat terciární 

vzdělávání (použito v práci 12x) , Bílou knihu (2001) (3x) a Boloňský proces (5x), ale nezabývá se 

vymezením takových klíčových pojmů vázaných na téma diplomové práce, jako je cizinec (cca 500x), 

(mezinárodní a zahraniční) student (cca 400x), studium na vysoké škole (více než 100x) apod.                                   

Za pojednání o datech a metodách je vložena empirická kapitola, která nemá podle názvu ani obsahu 

s tématem práce mnoho společného (snad jen to, že studenti-cizinci, a to ještě zdaleka ne všichni, jsou 

zahrnuti do migrační statistiky). Teprve po té následuje „diskuse s literaturou“, přesněji se třemi tituly, 

z nichž jen jeden se týká bezprostředně tématu práce, přičemž se nejedná o žádnou diskusi, ale prostý popis 

části obsahu těchto titulů. Přitom kritický přehled relevantní literatury musí být po vymezení předmětu 

zájmu bezpodmínečně dalším krokem jakéhokoliv výzkumu. Zcela pak chybí oddíl věnovaný konceptuálních 

východiskům práce a na něj navazující formulace výzkumných otázek a hypotéz. Zmínku o tzv. třetí 

demografickém přechodu v kapitole s nepřiléhavým názvem Diskuze s literaturou za vymezení 



konceptuálních rámců práce nelze považovat, neboť se jedná o parciální koncept, který navíc prakticky 

nesouvisí s řešeným tématem. Obdobně nelze za formulaci hypotéz považovat hypotézu uvedenou 

v samém závěru úvodu, ke které chybí odpovídající výzkumná otázka. Přílohy práce jsou relevantní, nicméně 

odkazy v textu jsou jen na dvě z celkových osmi příloh. 

□ 1               □  2 X 3         □ 4  
 
Jazyková a formální úroveň práce, správnost použité terminologie  
Jazyková úroveň práce je dobrá a text, až na výjimky (občasné překlepy, nepříliš vhodně zvolená 
slova), lze považovat za formulačně slušně zvládnutý. Formální úroveň práce je přijatelná, 
nestandardním se jeví nezarovnaný text práce. Terminologie je v celé práci používána v zásadě 
správně. Problém spatřuji pouze v nedůsledném rozlišování pojmů cizinec (občan cizího státu)                      
a příslušník jiného etnika (např. na s. 24). Také pojetí migranta není jednotné, což lze ale zčásti 
připsat na vrub oficiální statistice.  

□1                 X 2 □ 3         □ 4  
 
Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost  
Práce má průměrnou grafickou úpravu, původní grafické objekty (grafy a tabulky) jsou vesměs 
přehledné a kompletní, nicméně jejich grafika by si zasloužila větší propracovanost.  

□ 1                  X 2 □ 3         □ 4  
 
Přístup studentky k celkovému zpracování tématu práce, její invence a přínos  
Ve věci přístupu studentky ke zpracování tématu práce jsem na rozpacích. Základní problém 
spatřuji v nedostatečně jednoznačném stanovení cílů práce, navíc cílů odpovídajících požadované 
úrovni diplomové práce (popis ani použití určitých metod takovým cíle nejsou), v konceptuální 
neukotvenosti práce a v neexistenci výzkumných otázek a jim odpovídajících vstupních hypotéz. 
Práce, přestože programově nepřekračuje hranice popisu a běžné komparace, je jako celek 
informačně poměrně nosná. Při posuzování práce jsem však na žádné výraznější invenční prvky                     
a zřetele hodný osobní přínos autorky nenarazil. Informační přínos by mohl být výraznější, kdyby 
práce vykazovala jasnou logickou strukturu nejen na úrovni kapitol, ale i v jejich rámci, a kdyby 
informace byla úplná, kompaktní (vzájemně provázaná) a systematicky uspořádaná. Příkladem je 
nejobsáhlejší, šestá kapitola s nic neříkajícím názvem Deskriptivní analýza. Vývoj početního stavu 
základních kategorií studentů nemá vlastní podkapitolu a je zde zařazen pod uvedený název celé 
kapitoly. Nikde pak není ani naznačena logika výběru, řazení a vnitřního uspořádání dalších 
podkapitol této kapitoly. Přístup studentky k řešení tématu diplomové práce není systémový ani 
příliš systematický a následně i diplomová práce jako celek postrádá „systém“.  

□ 1              □ 2 X 3         □ 4 
 
Správnost a úplnost citací zdrojů   
Neodhalil jsem žádné nedostatky ve správnosti a úplnosti citace zdrojů s výjimkou toho, že 
bibliografické záznamy nemají jednotnou formu. Při náhodné kontrole jsem ale zachytil 
nesrovnalosti mezi seznamem použité literatury a citačními odkazy v textu. Např. na práci Kokaisl 
a kol. (2015) ze seznamu použité literatury není v textu citační odkaz, k citačnímu odkazu Kučera, 
1994 (s. 19) chybí v seznamu bibliografický záznam, je tam ale záznam práce Kučera (2005), k níž 
naopak chybí v textu citační odkaz.  

  □ 1             X 2    □ 3   □ 4  
 
 



Vhodnost a dostatek použitých zdrojů  
V práci je využito dostatečné množství informačních zdrojů (odborné literatury a datových zdrojů). 
Problémem je však jejich relevance z hlediska řešené problematiky. Seznam použité literatury 
obsahuje přibližně padesát titulů. Pouze pět z uváděných titulů se však explicitně věnuje 
některému z mezinárodních aspektů vysokoškolského studia, žádný z nich ale není věnován 
studentům-cizincům a jejich studiu v ČR. Většina ostatních uváděných prací je věnována 
mezinárodním migracím. Přitom například bakalářská práce J. Bartošové Cizinci na českých 
vysokých školách, obhájená na FF UK, kterou jsem našel na Internetu, obsahuje 13 titulů přímo 
věnovaných cizincům na VŠ u nás. 

□  1               □   2 X 3         □ 4 
 
Zhodnocení teoretické a metodologické části práce  
Práce postrádá relevantní teoretickou část, stejně jako část metodologickou. Obsahuje pouze 
základní specifikaci použitých metod s prvky obecné metodologie. Konkrétní, specifickou 
metodologii ostatně nemůže posuzovaná diplomová práce, s ohledem na neexistenci výzkumných 
cílů a hypotéz, ani obsahovat.   

□  1               □ 2  X 3         □ 4 
 
Zhodnocení praktické části práce 
Ke zpracování praktické (empirické) části práce nemám kromě již výše uvedených skutečností 
žádné další výhrady. 

□ 1                X 2 □ 3         □ 4 
 
Formulace závěrů práce  
Závěr obsahuje rekapitulaci cílů práce a konkrétní zjištění, spíše než obecnější závěry, nebudeme-
-li za ně považovat volné a opět nepříliš uspořádané a podložené osobní úvahy autorky. 
V závěrečné kapitole se pak objevují i některé již dříve uvedené empirické údaje, které však                          
do závěru nepatří. Závěr působí, stejně jako celá práce, neuspořádaným dojmem. Vice než 
výmluvně tuto skutečnost ilustrují hned první dva odstavce Závěru.  

□ 1                □ 2 X 3         □ 4 
 
Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  
Odborný přínos práce a vlastní přínos autora k řešené problematice považuji za omezený.                            
Za zmínku stojí pouze grafické zobrazení poměrně značného množství statistických údajů, které si 
však musí uživatel nejprve utřídit, aby získal souvislejší obraz o rozsahu a dalších aspektech studia 
cizinců na našich VŠ a o trendech vývoje odpovídajících charakteristik. Parciální význam mají                           
i některé konkrétní výsledky získané aplikací pokročilejších statistických metod, i když otázkou 
zůstává, jaká je a zejména bude stabilita zjištěných regresních vztahů v čase. V diplomové práci 
obsažená informace by mohla být spíše podkladem pro zajímavý novinový článek, než pro 
navazující odbornou studii.   

Práci po důkladném zvážení hodnotím celkově stupněm „dobře“.  Výsledné hodnocení odpovídá 

celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých dílčích kritérií.  

 

Liberec, 16. června 2020                                    RNDr. Tomáš Kučera, CSc. oponent 


