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Bakalářská práce se zabývá srovnáním podoby a podmínek vysokoškolského studia v České republice 

a ve Francii. V teoretické části autorka vypracovává poměrně rozsáhlou srovnávací analýzu podmínek 

studia v obou zemích (politiky, stipendia, přijímací řízení, apod.) s důrazem na možné dopady na 

studijní motivace. Empirická část je věnována analýze vlastního dotazníkového výzkumu – sondy, 

který byl proveden v Praze a v Bordeaux. Na jejím základě autorka činí závěr, že rozdíly v motivacích 

českých a francouzských studentů nejsou tak velké, jak bylo předpokládáno z rozdílných podmínek 

studia. 

U práce je třeba ocenit rozsáhlé zpracování teoretické i empirické části. V empirické části je ale 

výsledek této rozsáhlosti spíše kontraproduktivní, než že by výrazně přispíval k vyřešení výzkumného 

problému. Autorka zbytečně rozebírá detaily dotazníku a podrobné statistické výstupy, které ve 

výsledku mnoho neříkají (jako kosmetickou chybu lze chápat uvádění statistických údajů z vlastního 

šetření na nesmyslně vysoký počet desetinných míst). Taktéž výčtové představení indiktárů (str. 23-

25) a lineární popis dotazníku po jednotlivých otázkách (str. 29-33) čtenáři mnoho nepřinese. 

Následující body považuji za nejzásadnější výtky k práci: 

• Autorka si v teoretické části klade náročný úkol srovnání podmínek studia na českých a 

francouzských vysokých školách. Nutně zde vyvstává několik nesrovnalostí. V některých 

srovnáních na jedné straně vystupují obecné informace o francouzském systém oproti 

specifickým podmínkám na FHS (str. 11). Dále - nemohou být nižší náklady na francouzské 

studenty spíše známkou vyšší efektivity než nižší kvality (str.13-14)? Hledání motivace ke 

studiu v nezaměstnanosti by nejspíše mělo být založeno na relativním porovnání 

nezaměstnanosti absolventů VŠ vůči ostatním, nikoli na základě absolutních procent (str. 17-

18). 

• Vzhledem k tématu práce by bylo dobré zahrnout do diskuze teoretických východisek i práce 

týmu Petra Matějů. Například relativně nedávná stať se přímo věnuje problematice 

financování studia (Sociologický časopis 2009/5), vzhledem k otázce motivací je pak velmi 

relevantní výzkum mechanismů reprodukce sociálních nerovností s důrazem na roli 

vzdělanostních aspirací (Nerovné šance na vzdělání, 2006, Praha: Academia). Při obhajobě by 

bylo dobré porovnat výsledky práce s tím, co o českém školství tvrdí Matějů. 

• Za zásadní nedostatek používaného dotazníku považuji škálu u klíčové otázky zaměřené na 

motivace (otázka č. 1). Autorka se rozhodla zařadit do možných odpovědí možnost „nevím“, 

což může zlepšít validitu odpovědí. Zařazení této možnosti doprostřed škály ale může 

způsobit záměnu středního významu dané motivace (tj. ani ano, ani ne) s nerozhodností či 

neporozumění dané otázce. Započítání této možnosti jako 3 do výpočtu průměru ho může 

výrazně zkreslit. 



• Přestože empirické šetření má pouze charakter sondy, měla autorka věnovat větší pozornost 

výběru respondentů. Z popisovaného postupu plyne, že se jednalo o nahodilý vzorek 

studentů, kteří se zrovna vyskytli ve škole. Přestože možné zkreslení způsobené tímto 

postupem diskutováno je, není vysvětleno, proč vzhledem k tématu výzkumu nebyl použit 

spolehlivější způsob výběru (např. při sběru v Jinonicích jsou nekontrolovaně zahrnuti 

studenti různých fakult). Hlubší diskuzi by si asi také zasloužila specifika obou srovnávaných 

míst. Oproti autorce nepovažuji Bordeaux za srovnatelné s Prahou, ať už populačně (pokud 

autorka přináší data o metropolitní oblasti, je nutné poznamenat, že Praha se v takovém 

vymezení blíží až 2 milionům obyvatel) či z hlediska funkcí.  

• Přinosem pro analýzu by mohlo být rozlišení „typů“ financování při studiu, tedy např. zda 

v ČR pokrývají výdaje na bydlení ze 75 % rodiče, nebo u 75 % studentů rodiče pokrývají 

náklady celé. Tento rozdíl by mohl být zajímavý obzvláště pokud by se dále prováděla hlubší 

analýza. 

Přes uvedené nedostatky se autorka dobře vypořádává se zvoleným tématem a text splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci. Navrhuji hodnotit  ji jako velmi dobrou. 

 

 

 

V Praze dne 15. 3. 2010 Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 

 


