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Oponentský posudek na diplomovou práci Petra Voříška" Vliv masifikace terciálního 
vzdělávání na uplatnění absolventů" 

PhDr. Pavel Kuchař, CSc 

Předložená práce je věnována problematice významné, aktuální ajistě také zajímavé. 
Navíc se jedná o problematiku mému srdci blízkou a také mě dobře známou. V práci jsou 
využita data z mezinárodního výzkumu absolventů vysokých škol REFLEX, jehož jsem 
spoluředitelem a také spoluautorem první zprávy z něho. Takže data velmi dobře znám a 
znám i kontexty celého výzkumu. 

První moje připomínka se týká názvu práce. S pojmem "masifikace" se čtenář poprvé 
(a pokud jsem četl dobře, také naposledy) čtenář setká až na s. 42. Nikde přitom není 
vysvětleno, co se tímto pojmem rozumí. Jestli jde o pouhý rychlý růst počtu studentů 
terciálního vzdělávání, nebo jestli s tím jsou spojeny také případné nové rysy terciálního 
vzdělávání. 

Práce má teoreticko empirický charakter, i když teorie v pravém slova smyslu příliš 
nejde. V první části práce je zpracován přehled vývoje terciálního vzdělávání v Evropě a u 
nás. Pozomostje věnována tzv. Boloňskému procesu ajeho jednotlivým fázím, dále vývoji 
terciálního vzdělávání u nás a také demografickým procesům, které tento vývoj ovlivňují. 

K této části mám jen dílčí připomínky, nebo spíše náměty. 

Na s. 8 autor rozebírá vývoj terciálního vzdělávání v Evropě a začíná 80. léty. První impuls 
k růstu podílu populace v terciálním vzdělávání má ale své kořeny zejména v 
důsledcích ropné krize v 70. letech (a následnou postupnou restrukturalizací většiny 
ekonomik), od kdy také začíná naše zaostávání v podílu studentů na vysokých školách za 
západní Evropou. 

Na s. 14 autor uvádí, že "jakékoliv změny ... jsou už ze své podstaty konvergentní". O 
stránku dříve ale uvádí, že různorodost studijní nabídky i výukových metod lze interpretovat 
spíše jako výraz divergence než konvergence. Tak jak to je? 

Na s. 21 autor uvádí podíl zastoupení lidí s vysokoškolskou kvalifikací na věkové skupině 15-
64 let, což je poněkud nestandardní - obvykle se tento podíl uvádí na skupině 25-64 let. 

Na s. 26 je prezentován graf 3, který se ale od grafu 2 liší pouze prodloužením časové osy 
z intervalu 1993-2005 na interval 1993-2015. Nechápu smysl této duplicity. 

Na s. 30 autor ve shrnutí píše o celoživotním vzdělávání a konstatuje, že se Češi "v porovnání 
s ostatními zeměmi výrazně méně vzdělávají při zaměstnání". V práci ale tento problém nijak 
rozpracován není a navíc v takto zjednodušené prezentaci ani neplatí (otázkou je totiž, proč by 
tomu tak mělo být - zda proto, že o další vzdělávání není zájem, nebo proto, že to není 
potřeba?) 

Druhá část je věnována zmíněnému projektu REFLEX. Nutno říci, že mezi oběma 
částmi není téměř žádný přechod a klidně by mohly být prezentovány zcela samostatně. Tato 
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část je výrazně metodologicky orientována, autor v ní prokázal svoj i schopnost práce s daty i 
znalosti jejich zpracování. V úvodu k této části provádí srovnání některých základních 
makroekonomických údajů. Lze přirozeně diskutovat o jejich vhodnosti vzhledem k tématu. 
Ani HOP. ani míra nezaměstnanosti nevypovídají nic o potřebě či uplatnitelnosti absolventů 
vysokých škol. Podobně bych místo míry nezaměstnanosti podle nejvyššího vzdělání (tab. 7) 
přivítal spíše míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. 

Za skutečné jádro práce považuji konstrukci a interpretaci dvou ukazatelů, a sice 
SUCCESS a EXCELLENCE. Jak autor uvádí, jde o jeho konstrukce, což je nepochybně 
významný přínos i pro další zpracování nejen zde prezentovaných dat. Moje hlavní 
připomínka k této části je metodologická a týká se zařazení nezaměstnaných absolventů do 
zpracování obou těchto ukazatelů. Autor nikde neuvádí. proč se tak rozhodl. Jím zvolený 
přístup přiřadit jim všude nulovou hodnotu totiž významně modifikuje zjištěné výsledky 
(protože v některých zemích je míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol dosti vysoká). 
což sice autor sám všude uvádí. nicméně je pak otázkou, o čem vlastně prezentované 
ukazatele vypovídají. 

Druhou významnou připomínkou je interpretace obou ukazatelů. Autor sice 
interpretuje výsledky na úrovni srovnání jednotlivých zemí. ale nikde neuvádí, o čem vlastně 
vypovídají. Co říká o absolventech a systémech vysokoškolského vzdělání fakt, že např. naši 
absolventi vykonávají nejvhodnější zaměstnání ve vztahu k získanému vzdělání? Postrádám 
zde obecnější pohled na zjišťované souvislosti. což se projevuje např. na s. 60, kde jsou 
prezentovány závěry k hodnocení úrovně vlastních kompetencí. Absolventi z V. Británie mají 
poměrně vysoké sebehodnocení, ale současně vykonávají práci, ve které je požadováno 
nejnižší vzdělání. Jaký je vztah mezi oběma indikátory a o čem tedy vypovídají? 

Další připomínky jsou opět spíše náměty. Na s. 48 autor analyzuje prestiž vykonávané 
práce absolventů a konstatuje značnou nevyrovnanost zjištěné prestiže. Nemám v současné 
době k dispozici mezinárodní data, ale z předchozích výzkumu CHEERS vím, že jedním 
z jeho hlavních problémů byly značné rozdíly v oborovém zastoupení absolventů (ve Francii 
např. téměř zcela chyběli absolventi lékařských fakult). Moje otázka zní, zda prezentované 
rozdíly v prestiži vykonávané práce nejsou náhodou způsobeny stejným faktorem (tj. 
oborovou nereprezentativitou dat)? 

Na s. 69 autor při identifikaci ukazatele SUCCESS uvádí, že 90 % variability není 
vysvětleno "testovanými proměnnými a proto se opět lze domnívat. že měří to, co je 
požadováno." Není jasné. o čemje řeč. 

Závěr práce je poněkud stručnější, než bylo potřebné. Právě zde by mělo být řečeno, 
co dál. Tvrzení, že prezentované ukazatele mají především zahájit diskuzi, je poněkud vágní. 

Další připomínka se týká formální stránky práce. Je v ní dost překlepů, na s. 54 je 
dokonce část věty bez svého začátku. Také interpunkce není zrovna autorovou silnou 
stránkou. 
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K práci jsem možná dosti kritický, je to ovšem dáno mým výše zmíněným vztahem 

k danému tématu. I přes uvedené připomínky hodnotím práci jako velmi dobrou. 


