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Předkládána diplomová práce, psaná v anglickém jazyce, se zabývá tematikou rozvoje kapacit 

(capacity building) v rámci projektové pomoci formou stáží českých akademických pracovníků 
v rozvojových zemích. Administrátorem a koordinátorem tohoto programu je Česká rozvojová 

agentura (ČRA) jakožto přímo řízená organizace Ministerstva zahraničí České republiky. Program 

rozvojové pomoci formou stáží akademických pracovníků je realizován od roku 2012 a koncipován 
jako komplementární k tradičnímu, dlouhodobému programu vládních stipendií pro individuální 

studenty. Konkrétně se předkládaná diplomová práce zaměřuje na zhodnocení projektu „Zlepšení 
kvality vzdělávání na státní univerzitě Akaki Tsereteli v Gruzii (Improvement of Education Quality 

at State University Akaki Tsereteli). Tento projekt byl uskutečněn v letech 2014-2015 Fakultou 

tropického zemědělství České zemědělské univerzity (ČZU) a gruzijskou státní universitou Akaki 

Tsereteli (s dvěma participujícími fakultami této univerzity). 

 

Hlavním cílem práce je identifikovat, do jaké míry tento projekt přispěl k rozvoji kapacit 

vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v Gruzii (str. 2, str. 33). Práce dále vytyčuje tři podcíle, 
které se zaměřují na identifikaci hlavní rozvojové strategie realizátorů projektu při jeho 
implementaci, identifikaci slabin této strategie a poskytnutí relevantních doporučení (str. 33). Za 
účelem naplnění uvedených cílů práce z konceptuálního hlediska využívá koncept rozvoje kapacit a 
z hlediska výzkumného designu formu případové studie. Téma práce a výzkumný design jsou 

vhodně zvoleny; totéž platí o cílech s určitou výjimkou identifikace kapacit gruzínského VŠ 
vzdělávání a výzkumu v případě hlavního cíle. Realizace jednoho projektového případu po dobu 

dvou let, limitovaného na regionální VŠ instituci, velmi těžko může napomoci rozvoji kapacit 
celého systému; zde měl být cíl zaměřen jen – ale zcela relevantně a smysluplně v relaci 

na výzkumný design – na univerzitu Akaki Tsereteli (AT) a region, ve kterém tato univerzita působí 
(což i autorka uvádí na str. 44, „.. the finding cannot be generalized for the whole system“). 
 

Předkládána práce je logicky strukturovaná, s velmi dobrým využitím vysvětlujících tabulek a 
schémat (hodil by se však chybějící seznam, zkratek). Práce je též velmi pečlivě zpracovaná s více 

než dostatečným množstvím literatury vč. zahraničních zdrojů a s minimem stylistických chyb. 

Pečlivě a zcela dostatečně je pak teoreticky a analyticky vymezen a ukotven koncept rozvoje 

kapacit vč. jeho následující operacionalizace do konceptuálního rámce. Po metodologické stránce je 

využita analýza sekundárních dat, rozhovory a metoda ohniskových skupin (focus group). Vysoce 
kladně hodnotím zřetelné provázání konceptuální a empirické části práce a též zcela explicitní 
souhrn zjištění a zodpovězení výzkumných otázek v závěrech práce. 
 

Navzdory mnoha uvedeným kladům práce vykazuje několik limitací. První, méně významná je 
metodologická: v případě ohniskové skupiny není specifikován způsob formulace otázek (jaké 
tematiky) a, z metodického hlediska, důvod přítomnosti vedoucích pracovníků fakulty spolu s jejich 



 

 

 

 

podřízenými. Z textu není zcela jasné, zdali šlo o jednu nebo dvě skupiny (viz. str. 38), a v jaké byli 

dotazováni děkan a proděkan obou fakult (viz. tab. 16, str. 38). Vzhledem k socio-kulturním 

odlišnostem a zvyklostem je za těchto okolností možné namítnout, že přítomnost zástupců vedení 
mohla inhibitovat pravdivost reakcí a výpovědí jejich podřízených resp. studentů fakulty. S ohledem 

na využitelnost ohniskové skupiny pak není zdůvodněno, proč nebyla tato metoda aplikována též na 
zástupce ČZU ale jen na gruzínskou AT. V práci též není přiložena alespoň rámcová struktura 
rozhovorů, což je limitací s ohledem na některé poměrně vágní až banální uváděné výpovědi 
gruzínských respondentů ohledně přínosu projektu (great experience, great motivation etc.). Je jistě 
možné vzít v potaz omezenější znalost anglického jazyka gruzínských respondentů, nicméně 
zahrnutí struktury rozhovorů by napomohlo lépe posoudit potenciál jejich přínosu vs. formulaci 

výsledných sdělení.  
 

Druhou výhradu, empirické povahy, mám k argumentaci a závěrům autorky, že systémová úroveň 
gruzínského vysokého školství a výzkumu byla v designu a realizaci projektovým aktivit 

zkoumaného projektu vzata v úvahu (viz. str. 67, 86). V případě designu nových kurzu/kurzů nebyla 
domyšlena nutnost státní akreditace (viz. vyjádření gruzínského respondenta, str. 751

). Dále nebyla 

provedena ani revize sylabů kurzů existujících (opět str. 75), jež by, dle autora posudku, vzhledem 

k autoritářské povaze veřejné správy v Gruzii možná vyžadovala též státní re-akreditaci (v práci 

toto není výslovně uvedeno). Taktéž v oblasti (modulu) projektu zaměřující se na rozvoj kapacit 
výzkumu a vývoje mohl být, při znalosti systémových publikačních zvyklostí gruzínského 

akademického prostředí, kladem důraz na zpracování alespoň jednoho článku nebo článků namísto 
seminářů a jiných aktivit, zejména když výstupem měly být „zvýšené publikační dovednosti“ 
s výsledkem „ …více a lepších akademických článků“ (viz. schéma 26).  

 

Za třetí, s respektem k právu autorky navrhovat opatření ke zlepšení, si dovolím nesouhlasit s jejím 

doporučením ohledně jednoduchého manuálu/příručky pro celkový program budování kapacit (str. 
92). Autorkou zjištěné výsledky a správně identifikované nedostatky zkoumaného projektu souvisí s 

velkou obtížností měnit institucionální a administrativní zvyklosti v rámci dané VŠ a daleko více 
pak samotného systému vč. zcela odlišného socio-kulturního kontextu (vysoce hierarchizované a 

autoritářské prostředí správy apod.). Hlavní přínosy jsou tak koncentrované na jednotlivce, případně 
organizační úroveň tam, kde generují nadstavbu (kariérní den) nikoliv nutnost reformy stávajících 

struktur, aktivit etc. Tedy identifikované problémy souvisejí s problematikami typu path-

dependency, institutional lock-in, policy transfer and emulation of good practices, policy histories 

apod. Tyto žádná příručka rozvoje kapacit, dle mínění autora posudku, není schopna výstižně a 
kontextuálně postihnout. Zcela nakonec ještě trochu provokativní avšak dle autora posudku 
oprávněná otázka: „Pokud jsou hlavní udržitelné přínosy obdobných projektů institucionální 

spolupráce koncentrovány zejména na mikro-úroveň (jednotlivci, maximálně malé 
jednotky/departmenty), jaký je zásadní – a empiricky prokazatelný – přínos takovýchto projektů 
v rámci zkoumaného programu v porovnání s podporou kritizovaného programu individuálních 

vládních stipendií? A lze mezi oběma programy (budování kapacit, vládní stipendia) nalézt styčné 
body a zajistit synergii?“                               

 

 

 

 

                                                 
1
 „If you want to have a new course, you have to get accreditation first. And it is a long process“ (str. 75). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Navzdory uvedeným limitacím, jež doporučuji diskutovat při obhajobě, je předkládaná práce velmi 
kvalitním a pečlivě zpracovaným příspěvkem k velmi chybějícímu hodnocení přínosu projektů na 
podporu rozvoje kapacit.    
 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „výborně“ až „velmi dobře“. 
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