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Posudek na bakalářskou práci Marie Štěpánové Zvýšení školného na
britských univerzitách v roce 2010
Otázka školného patří k jednomu k nejvíce diskutovaným a jak autorka sama upozorňuje
„citlivým“ tématům současnosti. Ve veřejnosti ale i mezi odbornými kruhy se řeší otázka, do
jaké míry se nyní univerzity z míst, vytvářejících „obecné dobro“ se stávají instituce na
komerční bázi. S lítostí lze říci, že komercionalizace vyhrává. V souvislosti s ekonomickými
problémy nejen evropských zemí a s větší rozpočtovou kázní je problematika školného či
různých poplatků za vzdělání stále více diskutována. Souvisí i s celkovou „politickou
kulturou“ země stejně tak jako s rolí vzdělání a přístupu společnosti k němu, jak tuto
problematiku řeší. Téma není jen společenským tématem, ale i tématem politického štěpení
stran.

V Británii samotné hrála otázka výše školného důležitou roli i u předchozích vlád, Tony Blair
zažil sice marnou přesto vzpouru svých poslanců, když ke zvýšení poplatků přistoupil. Ještě
těžší bylo toto rozhodnutí pro koaliční vládu konzervativců a liberálních demokratů, u nichž
se práce v programových prohlášením přístupy k této problematice lišily. Autorka popisuje
situaci po volbách v roce 2010 z pohledu hlavních aktérů: koalice i opozice. Rovněž uvádí
argumenty pro a proti zavedení školného. Autorka hovoří o různých obavách, které tak
vysoké navýšení školného mohly způsobit: například značný pokles studujících. Má autorka
nějaké indikace, zda se tomu skutečně děje? Jaké politické dopady má i navýšení pro vztahy
v koalici či na podporu liberálních demokratů?

Autorka se opírala o širokou základnu především primárních zdrojů, analyzovala tisk či vládní
dokumenty. Sekundární zdroje pro aktuálnost problematiky tak hojné nebyly, ale jejich
seznam je vyčerpávající.

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a navrhuji ocenění Velmi dobře až
Výborně dle obhajoby.
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