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V moderní společnosti, kde je stále větší důraz kladen na rozvoj lidského kapitálu a celoživotní 
vzdělávání, je potřeba zabývat se otázkou, jak dále zefektivnit a zpřístupnit terciární vzdělávání
většímu počtu obyvatel. Efektivní financování vzdělávacího systému je jedním ze základních 
předpokladů úspěchu. Důležitá je také rovnost příležitostí talentovaných uchazečů, kdy by nemělo 
záležet na pohlaví, rase, ani sociálním zázemí. Téma bakalářské práce je proto velice aktuální.

Bakalářská práce se zabývá financováním terciárního vzdělávání, a to jak z hlediska teoretického, tak 
faktického. Po krátkém úvodu je představena teoretická část práce, která stručně shrnuje přístupy 
Nicholase Barra, Miltona Friedmana a Miguela Palacia, dále pak uvádí příklady již zavedených 
systémů v Austrálii a Spojených státech. Třetí a čtvrtá kapitola je věnována českému a švédskému 
terciárnímu vzdělávacímu systému. Autorka v těchto kapitolách postupně mapuje historii i současnou 
podobu systému, přičemž se více zaměřuje na aktuální formy jeho financování. V české části navíc 
představuje tzv. Bílou knihu z roku 2008, která nabízí reformní kroky v oblasti terciárního vzdělávání, 
zejména pak řeší otázku finanční spoluúčasti samotných studentů. Dále jsou uvedeny aktuální postoje 
k financování terciárního vzdělávání jednotlivých politických stran a rovněž postoje studentů, které 
byly získány z několika dotazníkových šetření. V poslední kapitole autorka provádí komparaci českého 
a švédského systému financování na základě vybraných parametrů.

Bakalářská práce je víceméně popisného charakteru, kdy autorka shrnuje a řádně cituje různé zdroje 
informací. Písemná forma projevu je ve většině práce dobře čtivá a editorsky pěkně upravená. 
Hlavním přínosem práce je shrnutí použité literatury do jednotlivých sekcí práce a představení 
vybraných statistických ukazatelů. Zajímavým přínosem je uvedení výsledků z uspořádaného 
dotazníkového šetření (s názvem „Postoje studentů vysokých škol 2010“), kterým autorka osobně 
oslovila 851 respondentů. Záměrem šetření bylo mimo jiné zjistit, zda došlo k posunu v postojích 
studentů vysokých škol k spolufinancování terciárního vzdělávání, a to oproti postojům studentů 
získaných z dotazníkového šetření uspořádaného Akademií věd ČR v letech 2004 a 2008.

Práci chybí hlubší analýza a vyvození jasných závěrů, autorka zůstává zejména u popisného stylu. 
Celkově by prospělo specifičtější vymezení záměru již v samém úvodu a autorčino hodnocení celé 
práce ve smyslu jejího přínosu k reformnímu procesu vysokoškolského systému v České republice.
Neméně důležitá je také vypovídající schopnost uvedených dat. Prezentované hodnoty příspěvků atp. 
jsou sice vždy správně převedeny do jednotné měny (CZK), ale ne vždy jsou data uvedena v takovém 
formátu, který by byl pro čtenáře dobře uchopitelný (např. výše příspěvku v SEK, byť převedená na 
CZK, může být zavádějící – lepším formátem by bylo převedení takového ukazatele například do 
poměru k průměrnému příjmu).

Při obhajobě doporučuji v první řadě diskusi na téma:
Jaké poučení by si Česká republika měla vzít z teoretických základů uvedených v první části?
Čím nás může inspirovat švédský systém?
Jaká opatření by byla z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku přínosná a jaká jsou reálná?

Druhým okruhem diskuse by mohla být rozprava o dotazníkovém šetření a komparace výsledků 
tohoto šetření se šetřením Akademie věd:
K jakému posunu v rámci nového šetření došlo, s jakými problémy se autorka musela vypořádat, atp.

V případě úspěšné obhajoby doporučuji hodnotit známkou 2 (velmi dobře).
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20 10 0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.

Strong Average Weak
30 15 0

CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis.

Strong Average Weak
30 15 0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography.

Strong Average Weak
20 10 0
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TOTAL POINTS GRADE

81 – 100 1 = excellent = výborně
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41 – 60 3 = satisfactory = dobře
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