
Posudek na diplomovou práci Bc. Kaseliny Panfilové: Vysokoškolské vzdělávání cizinců 

v České republice. 

 

Česká republika a především Univerzita Karlova se stávají atraktivními pro studium 

zahraničních studentů. Výhodu mají zejména uchazeči jejichž mateřština patří do slovanské 

jazykové skupiny, neboť se mohou s menšími problémy ucházet o vysokoškolské programy 

realizované v češtině. Jaké jsou trendy participace studentů s cizím státním občanstvím v České 

republice na vysokoškolském vzdělávání je aktuálním, interdisciplinárním a zajímavým 

tématem. 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá vývojem, trendy a strukturou cizinců v rámci 

procesu vysokoškolského vzdělávání. Práce je v rozsahu 99 číslovaných stran, z toho 79 

vlastního textu. Je rozdělena do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. Po úvodní části věnované 

přehledu témat a vymezení cílů, logicky následuje popis vstupních dat. Mimo veřejně 

přístupných údajů z webových stránek Českého statistického úřadu a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, respektive dalších, je hlavním informačním zdrojem pro následné 

analýzy Sdružené informace matriky studentů (SIMS). Databáze SIMS byla vybudována pro 

potřeby Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy i vysokých škol a obsahuje neveřejná, 

individuální anonymizovaná data. Vzhledem ke skutečnosti, že práce je zaměřena na cizince, 

je na začátku vhodně umístěna kapitola věnovaná vývoji počtu cizinců na území České 

republiky. Tato sekce je rozdělená do dvou období s předělovým rokem 1989. Důležitá je 

informace o vývoji počtu a struktury cizinců po roce 1989. V souvislosti s přistěhovalectvím ze 

zahraničí a jeho možnými dopady je uvedena teorie třetího demografického přechodu. Užitečná 

je pátá kapitola, která podává přehlednou informaci o možnostech vysokoškolského studia 

v České republice pro cizince včetně studentské mobility a mezinárodního srovnání. Počínaje 

šestou kapitolou jsou v diplomové práci prezentovány vlastní rozbory vysokoškolského 

vzdělávání studentů cizinců v České republice. Nejdříve je představena deskriptivní analýza 

vývojových trendů cizinců versus studentů s českým občanstvím. Zajímavé je rovněž 

porovnání věkové struktury poprvé zapsaných studentů i absolventů podle státního občanství. 

Následují další informace o zastoupení cizinců podle typu vysoké školy a skupin studijních 

programů. Lze říci, že celá šestá kapitola přináší podrobné, zatím nepublikované, strukturální a 

trendové informace, včetně preferencí vysokoškolského studia cizinců a osob s českým státním 

občanstvím. Důležitá je v tomto směru především informace o čisté délce studia. Po podrobném 

přiblížení mnoha aspektů vysokoškolského vzdělávání cizinců prezentovaných v šesté kapitole, 

následuje syntéza pomocí vícerozměrného modelování (logistická regrese a obecný lineární 

model) představené v sedmé kapitole. Autorka zvládla samostatně tyto metody, výsledky 

správně komentuje a zejména uvedla názorné ilustrativní příklady. 

 

 Hodnotíme-li předkládanou magisterskou práci jako celek, lze říci, že je zdařilou 

analýzou založenou na kombinaci veřejných agregovaných dat a neveřejných individuálních 

anonymizovaných údajů SIMS. Práce je interdisciplinárního charakteru, je logicky uspořádána 

a přináší řadu nových poznatků. Autorka svou diplomovou práci řešila samostatně, což lze 

ocenit, na druhé straně se však nevyhnula technickým nepřesnostem (viz příklady níže). Tato 

výtka ale výrazně nesnižuje objem a kvalitu odvedené práce, která měla „nestandardní“ 

tématiku, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze 16.6.2020     prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 



Str.16 Vícekategoriální (polyomické) závisle proměnné, má být polytomické 

Str.16, 17 βi…regresní koeficienty, v rovnici je βk 

Str.18 Politická, ekonomická, a demografická situace ovlivňovali charakter migrace, má být 

ovlivňovaly 

Str.21 obr.2, 3 nevhodně kopírované grafy, proto nesrozumitelné 


