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Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální téma vzdělávací politiky. Na práci 

pracovala soustavně a dlouhodobě. Práce obsahuje teoretickou i empirickou část, které na sebe 

vhodně navazují. V první řadě je třeba ocenit velké množství pramenů a zdrojů informací, které 

zpracovala, včetně provedených polostrukturovaných rozhovorů s renomovanými odborníky na 

dané téma. Práce je jasně strukturována a obsahuje srozumitelně formulované cíle a výzkumné 

otázky. 

Pokud jde o metodologii a sběr dat, studentka čerpala z velkého množství dostupných dat a 

informací. Uvítal bych ovšem, kdyby svůj metodologický postup přece jen více popsala. Zejména 

jde o to, jakým způsobem pracovala s polostrukturovanými rozhovory a jak se tyto promítly do 

výsledné podoby práce. Autorka také uvádí, že výzkumným designem byla případová studie (strana 

22). Není mi ovšem jasné, co bylo oním případem. Větší reflexe silných a slabých stránek vlastního 

metodologického přístupu by byla na místě. 

Pokud jde o věcný obsah, práce obsahuje velké množství poznatků. Problém je v tom, že tyto 

nejsou vždy dostatečně utříděny a provázány. Mnohde jsou myšlenky pouze načrtnuty. Myšlenky 

z jiných prací jsou zase někdy předloženy bez nějaké interpretace či komentářů ze strany studentky. 

Na straně druhé oceňuji vhodně vybraná teoretická východiska, která skutečně pomáhají pro 

pochopení vývoje v dané oblasti (zejména pak práce Balla a Fullana). Jenom bych polemizoval 

s tezí na straně 40, že rozlišení S. Balla na „velké P-policy“ a „malé p-policy“ je běžně přijímáno. 

Naopak bych řekl, že jde o originální vymezení, které dosud není reflektováno ani v teorii, ani praxi 

veřejné politiky. Je škoda, že v práci nebyl prostor na rozvedení této myšlenky na konkrétním 

příkladě. Zvláště zajímavé by to bylo v případě rozdílu mezi regulací růstu počtu studentů a jeho 

reálným vývojem. 

Pokud jde o formální náležitosti, práce je psána poměrně kultivovaně a docela pečlivě, byť se 

projevil fakt, že čeština není jejím prvním jazykem. Je zde pár hrubých pravopisných chyb a někdy 

jsou použita slovenská a nikoli česká slova (např. na straně 17 „krajina, která podporuje 



 

 

 

vysokoškolské vzdělávání ...“). Některé formulace jsou diskutabilní. Například na straně 59 autorka 

uvádí, že „Demokratičnosti takového řídícího procesu je pak dosaženo za cenu jeho poměrně velké 

administrativní i časové náročnosti (např. schvalování rozpočtu vysokých škol)“. Přestože celá 

konstrukce financování je bezesporu složitá (možná až příliš), nejde o administrativní složitost (ve 

smyslu množství formulářů), spíše jde o politickou složitost, kdy je do přípravy zataženo velké 

množství aktérů. To, co vypadá pouze jako formulační drobnost, přitom může vést k zásadním 

rozdílům v interpretaci závěrů práce.  

Přes výše uvedené výhrady, ale celkově konstatuji, že práce splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci a že celkově jde o práci zdařilou. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Čím bylo, podle Vašeho názoru, způsoben fakt, že počet studentů od roku 1990 vytrvale rostl, 

přes snahu MŠMT tyto počty regulovat? 

2. V čem a proč je, podle Vašeho názoru, zákon z roku 1998 překonán (tvrzení na straně 102)? 

 

 
 
 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci p řijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „výborn ě“ nebo „velmi dobře“. 
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