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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce se soustřeďuje na postižení vývojových trendů vysokého školství po roce 1989 s důrazem zejména na 
rozvoj soukromých vysokých škol a jejich financování.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce není založena na silné hypotéze, výzkumné otázce nebo teoretické koncepci, má víceméně deskriptivní cíl, 
tj. popsat s využitím veřejných dokumentů zmíněné téma, naznačit jeho vývoj a konfrontovat veřejné (státní) a 
soukromé školství v závislosti na změnách jejich legislativního rámce a impulsech přicházejících z EU. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce má slušnou jazykovou úroveň s občasnými formulačními „nešikovnostmi“, použité zdroje jsou vhodně 
vybrány s ohledem na fakt, že téma zatím není příliš silně zastoupeno standardní literaturou. Některá tvrzení 
vypadají jako sporná – čím lze doložit např. to, že (s. 11) „Soukromé vysoké školy do určité míry zaplňují 
mezeru na trhu vzdělávání, jelikož se orientují především na oblasti, které veřejné vysoké školy mají na okraji 
svého zájmu. Nejvíce akreditovaných oborů se orientuje na právo, ekonomii a humanitní vědy“? 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce je slušným přehledem sumarizujícím veřejně dostupná data.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
a) Povede konkurence mezi veřejnými a soukromými školami (s. 59) opravdu k tomu, že studenti začnou 
vybírat, kam investují své peníze? 
b) Jaké jsou poslední osudy (s. 17) novely VŠ zákona? 
c) Z hlediska postavení ČR mezi zeměmi se silným (placeným – anglosaské země) soukromým a veřejným (ze 
zákona zadarmo - Skandinávie) VŠ vzděláním – kam a proč má ČŘ blíž a kam by měla více inklinovat? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 výborně 
 
 
Datum: 11.6.2015       Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


