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Petr Voříšek: Vliv masifikace terciárního vzdělávání na 
uplatnění absolventů 

Autor předkládá multidisciplinární diplomovou práci, v níž propojuje svoje znalosti 
sociologie, demografie, pedagogiky (andragogiky) a statistiky. Práci zpracoval 
samostatně, osobně jsem měla možnost se s prací seznámit až po jejím oficiálním 
předložení k obhajobě. Přestože se jedná o práci kvalitní, lze zde najít některé 
nedostatky či možnosti, jak práci zlepšit. 

P. Voříšek se ve své práci zaměřuje na problematiku terciárního vzdělávání a jeho 
proměn nejen v České republice, ale i v kontextu celé Evropy, potažmo přihlíží i 
k celosvětovým trendům. Práce má teoreticko-empirický charakter, lépe řečeno 
obsahuje část teoretickou (přehledovou) a prezentaci výzkumu. Autor se snaží o 
logické propojení obou těchto částí. 

V teoretické části se čtenář dozvídá základní fakta a mezníky vývoje terciárního 
vzdělávání. Autor detailně popisuje důležité fáze vývoje (např. Sorbonská deklarace, 
Bolonský proces atd .... ), předkládá závěry OECD. Bohužel se nikde v této části čtenář 
nedozví definici základního termínu, který autor používá, a tím je masifikace 
terciárního vzdělávání. Najdeme zde Trowovu definici "univerzálního přístupu 
k vysokému školství" a "úrovně masového vysokého školství", autor rovněž uvádí, že 
"mnoho zemí se nachází v období masové participace" /str. 27/, ale termín 
masifikace zůstává nevysvětlen, byť je hlavním tématem DP. 

V kapitole Shrnutí dosavadního vývoje autor prezentuje závěry a doporučení 
hodnotitelů OECD a dochází k závěru, že se v České republice "nedaří plnit koncepci 
celoživotního vzdělávání.(str. 30) O celoživotní vzdělávání, respektive rozvoj jiných 
než prezenčních forem studia, je v českém kontextu velmi malý zájem .... ". Domnívám 
se, že s tímto tvrzením nelze souhlasit. Autor tady zcela opomíjí koncepci U3V 
(univerzity třetího věku, které jsou součástí vysokých škol), k jejichž rozmachu 
v posledních letech dochází. V oblasti vzdělávání při zaměstnání nelze opomenout 
například manažerské/ekonomické vzdělávání (Master of Business Administration), 
v němž hrají nemalou roli i zahraniční univerzity, ve větší či menší míře 
spolupracující s českým univerzitním systémem (v roce 2007 v ČR existovalo 21 
programů MB A) a nárůst dalších vzdělávacích programů pro zaměstnance 
akreditovaných MŠMT. 

V části empirické autor předkládá detailní informace o mezinárodním projektu 
REFLEX, na němž participoval. Autor představuje cíle projektu - vymezení 
kompetencí, které absolventi potřebují pro uplatnění na trhu práce, reflexi skutečnosti, 
jak jednotlivé školy potřebné kompetence rozvíjejí, a odhalení potenciálních 
problémů, případně návrh jejich řešenÍ. Autor dále prezentuje část vlastní metodiky, 
kterou v rámci tohoto projektu rozvinul (podílel se najejím rozvoji) - konstrukce 
ukazatelů SUCCESS a EXCELLENCE. I zde však najdeme dílčí nepřesnosti: 
Ukazatel SUCCESS, odrážející úspěšnost zapojení absolventa na trhu práce zahrnuje i 
proměnnou "stupeň nadřízenosti". Autor uvádí, že průměrná úroveň nadřízenosti není 



ve všech zemích zdaleka stejná (str. 46), nejvyšších hodnot dosahují absolventi 
v Norsku a Estonsku (str. 47). Autor nachází vysvětlení tohoto jevu 
v zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých zemích. Škoda, že se 
nezamýšlel nad jinými vlivy, např. národní kulturou ajejím vlivem na reálnou 
možnost absolventa obsadit řídící funkci (např. Hofstede, PDI nebo kariérové dráhy) 
nebo organizačními strukturami existujícími v dané zemi (organizace zaměstnavatele 
respondenta). 

Rovněž u ukazatele EXCELLENCE se lze ptát, co ve skutečnosti měří proměnná 
"stupeň inovativnosti" a zda i zde se nepromítá vliv dalších faktorů. Jedná se o 
subjektivní hodnocení "zodpovědnosti za stanovení cílů"? Jak lze vysvětlit, že 
"nejvíce inovativní a zároveň působící v inovativních firmách jsou absolventi 
v Estonsku a ČR"? Nakolik toto tvrzení odráží základní ekonomický 
vývoj/organizační kulturu? 

V závěru práce autor poměrně stručně shrnuje výsledky svého hodnocení kvality 
vysokých škol a uplatnitelnosti jejich absolventů (na základě ukazatelů Success a 
Excellence). Domnívám se, že by bylo ku prospěchu práce kromě tohoto 
zjednodušeného tvrzení v závěru předložit i solidní diskusi a vysvětlit vzájemnou 
provázanost indexů, případně nastínit i možné scénáře problémů a návrhů jejich řešení 
a v neposlední řadě objasnit, jaký vliv tedy má masifikace terciárního vzdělávání na 
uplatnění absolventů. 

Pokud jde o formální stránku, úroveň práce snižují časté překlepy, nedokončená slova 
či chybějící části věty. Rovněž bych doporučila zlepšit čitelnost a porozumění 
předkládaných grafů - původní barevný graf není dobře čitelný v černobílém 
provedení. 

Přes všechny výše uvedené námitky se domnívám, že P. Voříšek předkládá solidní 
diplomovou práci, která formou i obsahem plně odpovídá standardu diplomových 
prací. Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě s navrženým hodnocením velmi 
dobře. 

V Praze, 19.1.2008 

" .1 

.ad?~~L'/?l 
Mgr. Dana Mudd, PhD 


