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Jiří Stanzel se ve své bakalářské práci zaměřil na expertní kapacity politických stran v oblasti 

vzdělávací politiky v Praze. Jedná se o zajímavé, zvlášť na regionální úrovni velmi málo probádané 

téma, které je přitom i s ohledem na decentralizaci českého regionálního školství vysoce 

veřejněpoliticky relevantní.  

Autor si vytyčil cíl popsat schopnost politických stran ovlivňovat politiku na základě 

expertních znalostí, konkrétně chce zjistit, jak politické strany získávají expertní znalosti pro tvorbu 

vzdělávací politiky, jací aktéři působí na regionální úrovni jako experti na vzdělání, odkud 

přicházejí a jakou mají pozici ve struktuře strany a jaký je vztah regionu a centra v této oblasti (str. 

4, upraveno oponentkou). Cíl a otázky jsou velmi dobře formulované, dostatečně specifické, ale 

zároveň mají obecnější přesah ukotvený v aktuálních teoretických konceptech (Colebath, Howlett, 

Carty). Potěšující je, že student také na otázky ve své práci skutečně odpovídá. 

Práce je dobře strukturovaná a velmi přehledná, student srozumitelně vysvětluje svůj postup, 

zároveň tak činí nenásilně. Čtenář stále ví, k čemu práce směřuje a jaký vztah má probírané téma 

k cílům práce, ale zároveň nemá pocit, že je podceňována jeho inteligence. 

Ukázkové je zpracování metodologie, metody jsou dobře zvolné, jejich volba je uvědomělá a 

zdůvodněná, student při jejich popisu používá odborný jazyk a opírá se o odbornou literaturou. 

Zvlášť ocenit si zaslouží promyšlený výzkumný postup (prioritizace otázek, různé skupiny 

oslovovaných), pečlivé ošetření potenciálních problémových míst (informovaný souhlas, 

poskytování dat) a transparentnost postupu (způsob přepisu a úprav). Zpracování kapitoly budu 

s radostí používat jako ukázku pro další studenty v rámci Bakalářského semináře. 

Podobně excelentní je i teoretické uchopení práce, které bez přehánění předčí řadu prací 

diplomových. Už jen to, že student jasně a zcela správně odlišuje východiska věcná a teoretická, 

není vůbec samozřejmostí. Oboje je dobře zvoleno, teorie pak jsou opravdu teoriemi, a to vysoce 

aktuálními i (resp. především) v mezinárodním kontextu. Mají jasnou návaznost na cíle a otázky, 

jsou velmi hezky vysvětleny a posléze v samotném výzkumu využívány (potěšily mě odkazy na 

teorie ve scénáři rozhovorů). Snad jen by v závěrečné diskusi mohly být výsledky ještě jednou 

explicitně k teoriím vztaženy, aby bylo zřejmé, jak konkrétní české případy ne/odpovídají 

teoretickým předpokladům a případně zahraniční zkušenosti.  

I když je vlastní výzkum jen malého rozsahu, přináší práce i několik zajímavých zjištění, 

která rozšiřují vědění o expertních kapacitách politických stran a o expertíze v oblasti vzdělávací 

politiky – ať už je to doložení rekrutace odborníků na vzdělávání z řad učitelů, absence vztahu mezi 

formální strukturou a reálnými výsledky expertních skupin či tah expertízy shora. Výsledky jsou 

přehledně prezentovány, student si je vědom omezení svého výzkumu a dobře vystihuje směry, 

kterými by šlo jeho výzkum rozšířit.   

Argumentace je přesvědčivá a v práci jsem nenalezla věcných chyb. Drobnou výtku mám jen 

k využívání některých starých zdrojů (např. údaj o členech ČSSD je pět let starý a není to 

referováno). 

Práce je psána velmi kultivovaným jazykem, je čtivá, má hezkou úpravu a student bez potíží 

zvládá odborný styl. Práce se zdroji i množství a kvalita zdrojů naprosto naplňuje očekávání 



 

 

 

kladená na bakalářskou práci. Nenašla jsem závažnější formální prohřešky, ojediněle se vyskytují 

drobné gramatické chyby (interpunkce, velká písmena) nebo typografická pochybení (absence 

pevných mezer, mezery u intervalů), což ale na kvalitě práci nijak neubírá. 

Předložená práce je velmi kvalitní a nejen že bez potíží dosahuje nároků kladených na 

bakalářskou práci, ale v mnoha ohledech ji předčí, a především zpracováním metodologie a volbou 

a využití teoretických východisek by bez potíží obstála i jako práce diplomová.   

 

 

Práci proto jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit známkou „výborně“. 

Zároveň navrhuji práci doporučit k pochvale děkana za vynikající bakalářskou práci. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Porovnejte českou (pražskou) realitu expertních kapacit politických stran se situací v jiných 

zemích a/nebo s teoretickými předpoklady. 

2. V čem je specifikum oblasti vzdělávání? Myslíte si, že se zde expertní kapacity politických 

stran nějak liší od jiných oblastí veřejné politiky? 

3. Je Váš vědecký přístup normativní nebo nenormativní? Nese v sobě Vaše uchopení nebo 

některé teoretické východisko nějaké hodnotové předpoklady? 
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