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Dizertační práce se zabývá důležitým aspektem hodnocení vysokoškolského vzdělávání, 

mezinárodními žebříčky, především Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World 

University Ranking (QS) a THE World University Ranking (THE). Téma žebříčků působí při 

hodnocení kvality vysokoškolských institucí ze mnoha důvodů poměrně rozporuplně a hledají 

se vymezení, jak s nimi pracovat. Hledají se zároveň i jiné přístupy k hodnocení vysokých škol, 

v nichž by se odrazila jejich vícerozměrnost a kvalita v takové dimenzi své funkce, či funkcí, které 

jsou pro instituci dominantní a na naplňování které, nebo kterých se především instituce 

zaměřuje. Už z tohoto důvodu je téma žebříčků aktuální a je zajisté cenné hlouběji osvětlovat 

jejich problémy, ale i cesty jejich lepšího využití. 

Naplnění cíle (cílů) dizertační práce:  

Disertační práce naplnila cíl přispět ke správnému chápání a interpretování zveřejňovaných 

informací o vysokých školách v podobě integrace těchto informací do na první pohled nečitelné 

pozice instituce v některém z žebříčků.  

Rovněž byl naplněn cíl předložit vlastní mezinárodní hodnocení vysokoškolských systémů a 

institucí na základě informací zveřejňovaných v mezinárodních žebříčcích ARWU, QS a THE. 

Třetí hlavní cíl práce, vlastní národní srovnání českých veřejných vysokých škol a monitorování 

jejich přirozené diverzity, byl rovněž naplněn. 
 

Práce představuje shrnutí činnosti autora disertační práce v oblasti žebříčků za minulých více 

než deset let, po které se touto problematikou zabývá, a protože se rovněž jedná o téma, které 

výrazně proniká do praktického naplňování vzdělávací politiky, není jednoduché najít správnou 

rovnováhu v rozsahu k dokumentaci metodologických a teoretických přístupů při analýze 

přínosů, rizik či důsledků konceptu žebříčků, či jejich vlivu na institucionální strategie. Výběr 

autora je v zdůvodňování souvislostí poměrně úplný, zastoupení citací by však mohlo lépe 

dokumentovat šíři polemik, které se i v odborné literatuře k tématu vedou.  

Ve třetí kapitole se autor věnuje vybraným žebříčkům a osvětluje kritéria hodnocení, na nichž 

jsou jednotlivé žebříčky postaveny. Je zřejmé, že autor musel provést rozsáhlé analýzy 

jednotlivých kritérií a odpovídajících vah, avšak v práci nám podává poměrně omezený výběr 

závěrů a srovnání, což je na jedné straně pochopitelné vzhledem k cíli dobrat se vlastního 

návrhu hodnocení vysokoškolských systémů, na straně druhé detailnější dokumentace obsahu 

žebříčků by pomohla jejich plastičtějšímu porozumění. 



Vlastní návrh je obsahem čtvrté kapitoly, v níž autor představuje souhrnný žebříček CROSS 

RANKING. V první části získáváme přehled o překonání obtíží při tvorbě společné databáze 

institucí, aby bylo možné propojit data ze všech tří žebříčků, a dostat se tak až na počet čítající 

1721 institucí zařazených v roce 2019. Je zřejmé, že se jedná o veliký objem práce a 

metodologických výzev, které bylo nutné vyřešit pro získání pořadí zařazených institucí 

v jednotlivých kritériích, aby je bylo možné zařadit do společného žebříčku. Na příkladu několika 

vybraných institucí pak při hodnocení jejich profilu získáváme informace o kritériích v žebříčcích 

a rovněž v relaci k ostatním kritériím. V poslední části čtvrté kapitoly pak získáváme pohled na 

výsledky vysokoškolských systémů.  

Souhrnné relace kritérií jsou pak uvedeny v páté kapitole. Vysoké korelace ukazují na to, že 

některé dimenze nesou v podstatě obdobnou informaci (Teaching a Research u THE) z důvodu 

způsobu zjišťování. Některé souvislosti, viz Teaching (THE) a Academic Reputation (QS), tak ne 

nutně musí ukazovat na souvislost mezi danými ukazateli. V části 5.2 jsou představeny jistě 

zajímavé výsledky analýzy vztahů mezi dimenzemi žebříčků a žebříčky samotnými, metodologie 

je popsána však jen stručně a není tak zcela jasné, zda např. některá zjištění korelační analýzy 

jsou uplatněna při výběru proměnných vícerozměrného škálování. 

Část Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016 přináší velice zajímavý přístup k postižení 

úrovně u různých dimenzí fungování vysokých škol. 7 základních dimenzí je robustně vystavěno 

a umožňuje posoudit silné a slabé stránky fungování vysokých škol. Z metodologického hlediska 

by bylo zajímavé vidět, z kterých konkrétních ukazatelů jsou jednotlivé dimenze vystavěny 

(ačkoli se to dá většiny uvedených v příloze tušit, váhy však zůstávají skryté a náznaky jsou 

pouze v textu u výsledků). 

Činnosti realizované v případě mezinárodních žebříčků a návrh souhrnného žebříčku CROSS 

RANKING a vytvoření profilu českých vysokých škol je pro další rozvoj oblasti hodnocení kvality 

vysokých škol a vysokoškolských systémů přínosná a doufejme, že na tyto práce bude navázáno, 

a to ať již v aplikační rovině společenské praxe nebo i dalším konceptuálním rozvojem. 

Disertační práce Ing. Aleše Bartuška splňuje podmínky kladené na tento typ práce. 

Otázky k obhajobě: 

Mají analyzované mezinárodní žebříčky, nebo spíše jejich jednotlivá kritéria, potenciál 

v zachycení diverzity vysokých škol? V závěru se o diverzitě hovoří, ale u analýzy kritérií tří 

hodnocených žebříčků není zcela zřetelné, zda v nich tento potenciál je.  

U profilů českých vysokých škol a fakult je dimenze diverzity dána výběrem 7 dimenzí, které 

jsou však sestaveny z vysokého počtu proměnných. Bylo by možné počet proměnných snížit 

(protože například některé mohou vypovídat o něčem velmi podobném a může mezi nimi být 

vysoká míra korelace), aby se postup zjednodušil a byl tak například méně omezený 

nedostatkem dat? 

 

V Praze, 14. 3. 2022   
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