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Šimon Stiburek se ve své práci zaměřuje na téma předčasných odchodů z vysokoškolského studia 

(studijní neúspěšnost, propadovost), na fenomén přitom nahlíží jako na veřejněpolitický problém, 

který jednak sám vymezuje (s využitím dat i teoretických poznatků), ale především zkoumá, jak je 

problém (ne)vymezován politickými aktéry. Téma studijní neúspěšnosti je v oblasti vzdělávací 

politiky relativně málo zpracovávané, zvolený přístup je originální a přitom bezpochyby 

veřejněpoliticky relevantní. Autor využívá širokou paletu dat (kvantitativní data z matriky studentů, 

strategické dokumenty MŠMT, rozhovory a fokusní skupiny se studenty a představiteli vysokých 

škol), která vhodně analyzuje (popisná statistika, obsahová analýza). Autor se tématu věnuje či 

věnoval i nad rámec diplomové práce, a to jednak v rámci svého pracovního angažmá na MŠMT i v 

mezinárodních výzkumných projektech (HEDOCE) a vysoká obeznámenost s tématem i kontextem 

je z textu znát. Přidaná hodnota práce leží především v oblasti empirické – student sám sesbíral 

nebo se podílel na sběru velkého množství dat (25 rozhovorů, 5 fokusních skupin) a využívá svého 

přístupu k jinak k obtížně dostupným datům z matriky studentů. Dle mého názoru je však velmi 

zajímavá i z hlediska uchopení. I když vymezení veřejněpolitického problému není teorií v pravém 

slova smyslu, poskytuje užitečný rámec, jak pohlížet na fenomén, a umožňuje formulaci několika 

velmi zajímavých zjištění – ať už je to nesoulad pohledu rozhodovatelů a tvůrců politik 

(představitelé vysokých škol a MŠMT) s pohledem dotčené skupiny (studentů), ale i zahraničního i 

tuzemského výzkumu; absence shody na mnoha různých úrovních (problémovost jevu; příčina jevu; 

řešení; cíle, k nimž se má směřovat; hodnoty, o něž se opírají). Student přichází i s dalšími 

netriviálními zjištěními a postřehy: např. identifikace hlavních rysů „příběhu“ sdíleného většinou 

představitelů vysokých škol a vzdělávací politiky, autorova typologie studentské motivace (str. 72) 

či postřeh, že příběh představitelů vysokých škol je přejímán i studenty, pokud hodnotí své 

spolužáky a nikoliv sebe.  

I v řadě dalších aspektů je předložená práce na velmi dobré úrovni a dosahuje (a někdy i přesahuje) 

standardu diplomových prací:  

- teoretická východiska jsou dobře zvolená a v práci využívaná, z teoretického rámce přímo 

vycházejí výzkumné otázky, k teorii se student vrací v předposlední diskusní kapitole i 

v závěru; 

- metody jsou účelně zvoleny a dobře provedeny, data jsou relevantní a jsou skutečně 

analyzovány, výstupy z analýz dobře prezentovány a interpretovány; 

- z věcného hlediska zde není problematických míst a autor je velmi dobře obeznámen se 

situací, je informován o kontextech; 

- argumentace je čistá, bez argumentačních faulů a nepodložených tvrzení; 

- strukturace je logická a přehledná, tok textu přirozený; 



 

 

 

- jazyk a styl odpovídá odbornému textu, student velmi dobře zvládl odborné vyjadřování 

v angličtině, práce je bez větších chyb a je psána čtivým jazykem.
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Práce samozřejmě není dokonalá a najdeme v ní i řadu větších či menších nedostatků: 

- práce by mohla být kompaktnější, velké množství dat a různorodost úhlů pohledu vedou 

k roztříštěnosti, i když práce má jasný rámec, který ji drží pohromadě, v některých částech 

se ztrácí tah na branku;  

- poněkud těžkopádná je kapitola 3.1 věnovaná strategickým dokumentům, mohla by být i 

lépe propojena se zbytkem práce; 

- mezi teoretickými východisky jsou i dílčí koncepty, s nimiž s v práci dále nijak nepracuje – 

např. typologie problémů na str. 22; 

- práce nemá dotaženou úpravu, i když zde nejsou závažná pochybení, nepůsobí na pohled 

nijak zvlášť příjemně, jsou zde drobné prohřešky typografické (nečíslovaná třetí úroveň 

nadpisů; zdvojené formátování nadpisů třetího řádu; zbytečně oddělování odstavců 

mezerou; osamocené předložky a členy na konci řádků; osiřelá věta na str. 31; nepřehledný 

obsah, v němž je nesmyslně strukturována i teze a překrývají se tak číselné řady). 

V neposlední řadě bych jako konzultantka chtěla ocenit velké zaujetí a poctivost, s kterou student 

přistupoval k práci. Spolupráce s ním byla příjemná a inspirativní, student se nebál se volit náročnější 

cestu (např. jazyk práce) a zdál se být motivován více samotnou věcnou podstatou tématu než 

výsledkem v podobě diplomu.  

 

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

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký bude dle Vašeho názoru vývoj problému a jeho vnímání v České republice? Bude 

uznán? Dojde ke shodě aktérů? Co tomu může napomoci? 

2. Lze z Vašich závěrů vyvodit nějaká doporučení pro vzdělávací politiku?  

 

 

 

 

 

Datum: 15. 6. 2015       Magdalena Mouralová 

  

                                                
1 Práci jsem s sebou měla ve větší společnosti a mnozí přítomní do ní zvědavě nahlíželi. Řada z nich listovala dosti 

důkladně i několik minut, dva z nich práci kompletně přečetli, což lze považovat za doklad zajímavosti tématu i pro lidi 

mimo obor  i čtivosti práce.  


