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Matěj Zahradník se ve své bakalářské práci věnuje čerpání peněz ze strukturálních fondů EU 

veřejnými vysokými školami. Zaměřuje se přitom na rozdíly v přístupu k finančním prostředkům a 

jejich využívání mezi pražskými a mimopražskými školami a s pomocí veřejně dostupných 

statistických údajů popisuje existující nerovnosti. Na základě vlastního expertního šetření 

identifikuje hlavní problematické dopady této nerovnosti. 

Zvolené téma je vysoce aktuální, zároveň mu zatím nebyla věnována téměř žádná výzkumná 

pozornost. Práce má tedy z velké části explorační charakter a již jen samotné systematické 

zpracování a vyčíslení rozdílů, které všichni tuší, ale nikdo přesně nezná, je přínosné a může být 

využito v praxi.  

Stanovené cíle jsou relevantní, výzkumné otázky dobře formulované a v práci zodpovězené. 

Cíle jsou možná až příliš popisné, to je ale dané charakterem zvoleného tématu a skutečnosti, že ani 

popis jevu nebyl dříve systematicky proveden. Proto v tomto případě popisnost nepokládám za 

slabinu práce. Student se musel vypořádat s velkým množstvím neutříděných dat z veřejných 

rejstříků. Jejich uspořádání a přehledná prezentace je prací mravenčí, ale velmi záslužnou.  

Práce má standardní strukturu, která odpovídá požadavkům kladených na bakalářskou práci. 

Na některých místech je však text zahlcen technikáliemi, v nichž se čtenář ztrácí.  Autor ne vždy 

dokáže odlišit podstatné od méně podstatného a preferuje přesnost na úkor srozumitelnosti. 

Prospěla by také větší pozornost věnovaná dávkování informací – např. v metodologické části je 

zbytečně podrobný popis fondů a programů, kterým je věnována celá kapitola 4. 

Práce má především empirický charakter a teoretické ukotvení se hledá obtížně a patří tak k 

nejproblematičtějším místům práce. Kapitola věnovaná teoretickým východiskům z velké části 

obsahuje spíše přehled literatury zabývající se blízkou problematikou. I to je ale cenné a student tím 

prokázal schopnost shrnout základní myšlenku cizího textu. Několik teoretických konceptů však 

v práci zmíněno je (např. absorpční kapacita) a student se snaží s nimi pracovat i v dalších částech 

práce, i když tato aplikace má značné rezervy.  

V metodologické kapitole autor představuje především využívané zdroje dat. Vedle 

sekundárních veřejně dostupných dat a statistik byly provedeny čtyři polostrukturované rozhovory. 

Součástí metodologie je i operacionalizace výzkumných otázek na konkrétní proměnné. Podobně 

jako v jiných pracích i zde zcela chybí popis metod analýzy, což je závažným nedostatkem práce. 

Další slabinou metodologického přístupu, které si však student je vědom a otevřeně ji přiznává a 

v rámci svých možností se s ní pokusil vyrovnat, je nevyváženost panelu expertů způsobená absencí 

zástupce mimopražských škol. 

Student obsáhnul rozsáhlou oblast a v problematice se dobře orientuje. V textu jsem nenašla 

věcných pochybení. Autor se rovněž vyvaroval argumentačních chyb, své argumenty se snaží 

velmi důsledně podkládat především statistickými daty a výroky expertů. 

Využívaných zdrojů není mnoho, což je jednou ze slabin práce. Jako konzultantka však 

musím říci, že student se o nalezení dalších zdrojů intenzivně snažil, ale k danému tématu je 

relevantní literatury poměrně málo. U některých částí práce však nalezení vhodné odborné literatury 



 

 

 

problém není, přesto s ní student nepracuje. Jedná se především o metodologii – např. věta 

„Nejedná se o kvalitativní analýzu, ale o expertní šetření“ (str. 7) není navázána na žádnou 

literaturu, přitom operuje s odbornými metodologickými termíny, které by potřebovaly vymezit. 

Práce má velmi dobrou formální úroveň, velmi ojediněle se zde objevují překlepy (str. 7) či 

typografické nedostatky (záměna pomlčky a spojovníku). Jedinou závažnější formální výtka 

směřuje k chybějícímu údaji o zdroji dat a autorství u grafických prvků (grafy, tabulky).  

Předložená práce není dokonalá, ale jednoznačně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci 

po formální i věcné stránce. Z pozice vedoucí práce bych chtěla ocenit i přístup studenta 

v průběhu psaní práce: svůj postup průběžně konzultoval, se zaujetím se pouštěl do prozkoumávání 

neznámého terénu a navíc pracoval velmi disciplinovaně. 

 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a i přes popsané nedostatky navrhuji hodnocení 

známkou „výborně“. 

 

 

Otázka k obhajobě: Ve své práci přinášíte řadu empirických zjištění. Jak mohou být tyto výsledky 

využity ve veřejné politice jako praktické činnosti? Kdo by o ně mohl mít zájem a jak by je mohl 

vyžít?  
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