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     Předložená diplomová práce studentky Natálie Pešíkové nese název – Financování 
veřejných vysokých škol v České republice. Napsána je na 128 s. textu, doplněných 
Použitou literaturou (7 s.) a Přílohami (4 s.). DP se skládá z Úvodu, Kap.1. Současná 
situace v terciárním vzdělávání v ČR., Kap.2. Financování veřejných vysokých škol, 
Kap.3. Finanční spoluúčast studentů, Kap. 4. Další možné zdroje příjmů veřejných 
vysokých škol a Závěru .

      Téma financování vysokých škol, zejména veřejných, je vysoce aktuální a široce 
diskutované, jak odbornou veřejností, tak i širokou veřejností. Cílem práce je, jak 
diplomantka píše v Úvodu (s. 8) – „ .. problematiku popsat komplexně. Popsat a 
kriticky zhodnotit současný systém financování, představit hlavní zdroje finančních 
příjmů a zamyslet se nad způsoby jeho vylepšení. Těžištěm práce je potom 
identifikovat kladné a záporné stránky možnosti zavedení školného“. 
Je nutné říci, že autorka svůj cíl naplňuje velmi dobře. Diplomová práce je skutečně 
komplexním a velmi fundovaným pohledem na danou problematiku. Autorka správně 
zdůrazňuje dlouhodobé podfinancování veřejných vysokých škol. Práce důsledně 
vychází jak z dokumentů, tak z publikací zabývajících se problematikou financování 
veřejných vysokých škol i spoluúčasti studentů. Neopomíjí ani otázku dalších 
možných zdrojů příjmů veřejných vysokých škol. Zde oceňuji to, že upozorňuje na 
rozdíly mezi technickými a přírodovědnými školami na jedné, a humanitními na 
druhé straně. V problematice finanční spoluúčasti studentů nejen, že dobře přibližuje 
různé, rozdílné koncepce a představy, ale také je hodnotí a ukazuje jejich klady a 
zápory. Zde zaujímá vlastní stanoviska, přitom správně zdůrazňuje složitost a 
nejednoznačnost nabízených řešení. Správně zmiňuje ideologickou a politickou 
zatíženost této problematiky. Práci oceňuji i jako člen ekonomické komise AS 
Karlovy univerzity a AS Pedagogické fakulty, které se problematikou rozpočtů VŠ a 
financování vysokých škol zabývají. Diplomovou práci, nebo určité části, bych 
doporučil k publikování, které by mohlo pomoci pochopit složitou problematiku 
široké veřejnosti, ale i mnohým akademickým pracovníkům a studentům.                
      Také po formální stránce - odkazy, citování, využívání grafů a tabulek, odborný 
jazyk – diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce.
   Otázky k obhajobě - Viděla byste jako jednu z možností zlepšení financování 
veřejných vysokých škol nejen v diverzifikaci VŠ, ale i v snížení počtu VŠ, a to jak 
veřejných, tak i soukromých? Případně jakým způsobem?
    Závěr: Diplomantka ve své DP prokázala hluboký zájem, velmi dobré znalosti a 
orientaci ve zkoumané problematice a zároveň velmi dobré zvládnutí základů 
vědecké práce. Diplomovou práci plně doporučuji k obhajobě.
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