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Posudek
diplomové práce Markéty Viktorové

Ana|ýza dopadů II. fáze reformy veřejné správy na přík|adu
Středočeského kraje

Diplomov! Práce Markéty Viktorové se zabývá tzv.II. fází reformy veřejné
správy v ČR, a to nejprve na obecné úrovni, a pak v konkrétním terénu
Středočeského kraje. Toto tématické zacíIení člení práci do dvou zhruba
stejně rozséůl|ých částí' První, které předchází úvod, vysvětluje zák|aďní
pojmy a teoretické přístupy ve veřejné správě a charakterizuje funkce
(působnosti) a strukturu subnacionální veřejné správy v ČR, jak byly
zavedeny její reformou po r. 1989. Druhá část prezentuje metodiku a
výsledky dotazníkového šetření' které autorka provedla na souboru 52
starostů a tajemníků vybraných obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí
s rozšířenou působností Středočeského kraje a které doplnila dodatečnými
řízenými telefonickými rozhovory s šesti ztěchto respondentů. Práci
zakončuje shrnující závěr. Přílohy zahrnýí přetisk materiálů MV Čn
Seznam zákonných a poďzákonných předpisů vrtahujících sb k činnosti
územních samosprávných celků a MoŽnosti a limity dělby kompeten cí mezi
státem a Samosprávou, texty použitých dotazníků a přehled velikostních
charakteristik středisek ve Středočeském kraj i.

Dílo včetně seznamu pramenů, literatury a příloh má |40 stran, v tom 101
stran vlastního textu..

Komentář
l - Členění práce je logické a přehledné, její formulace je dobře

srozumite|ná a po jazykové stránce kvalitní. Přehledné a informativní
jsou i kaftogramy, grafy a tabulky. U tabulek obsahujících relativní
čísla bych uvítal vždy Znovu také údaj resp. údaje o absolutní velikosti
souborů. Seznam literatury zachycuje značnou část relevantních prací
českých autorů vztahqících se k reformě veřejné správy v ČR po r.
1989, zejména prací geografrr a zčásti také právníků, ekonomů a
sociologů, a taktéž vyběr prací zahraničních autorů. Zabtaniční



produkce týkající Se české reformy veřejné správy' případně
v komparativním kontextu, je ovšem bohatější než autorčin výběi.
Úvod poskytuje dobrou vstupní orientaci o záměrech a struktuře
práce. Nelze ovšenr souhlasit s tvrzením, že reformy veřejné správy

',,?dY,, zaostávaji za ekonomickými změnami. Rozhodně to neplatilo
v CR a v dalších zemích ýchodní střední Evropy po pádu
komunistických režimů. obecní zřízení a zrušení krajů .r, .. í99o bylyu nás akty plnící primárně politickou funkci a předbíhající
ekonomické změny, které se v té době teprve začína\ý dávat do
pohybu. V této souvisloti lze připomenout proslulé Dahrendorfovo
rozlišení ,,tří časů.. (postupných a rostoucí měrou náročných etap)
postkomunistické transformace ,,hodiny právníků.. (ústavní a
legislativní změny), ,,hodiny ekonomů.. (ekonomická reforma) a
,,hodiny.. občanů (vytvoření občanské společnosti). Ani obnovení
krajského ztízeni tle7ze podle mého mínění vysvětlit ekonomickými
důvody.

Při formulací své rJrrlhé hypotézy, na niž hledá ve ýzkumu odpověď
(,,představitelé oRP i PoÚ zastávají pozitivní postoj ke žřízení
krajů..), se autorka v Úvodu odvolává na výsledky ýzkumu SoÚ aV
CR Regionální elity 2004, které prokázaly, Že pří.slušníci šetřených
politických a adnrinistrativních regionálních elit v ČR terrto pozitívní
postoj zastáva|i. odr'olávka na tento Údal ajisté překvapení, ie kladné
hodnocení se nezopakovalo u starostů a tajemníků šetřených obcí
Středočeského kraje, je však nedorozuměním. Soubor šetřený Ve
výzkumu regionálních elit zahmuI totiž převáŽně osobnosti působící
na krajské úrovni a.jeho qýsledky tedy zobrazi\y postoje této škupiny'
nikolik funkcionář'ů působících na úrovni městské a obecní. Staiosiů
měst byl v souboru legionálních elit zastoupen jen malý počet.

Přehled zÍů<|aďních pojmů a principů ve veřejné správě a kapitola o
vztahu státu a úzernní samosprávy je dobře organízovarý uýah z
domácí a částečrrě mez,inátodní literatury, informativní a prokazující
dobrou orientaci aurtorky v této problematice. Na dané ploše bylo
pochopitelně možn'Á poskytnout jen zběžný přehled' pro zachycení
alterrrativních přístu1rů a diskusních témat nebyl dostatek místa. Je.

Omezeností prostorr.r, který autorka měla k dispozici, utrpěl poněkud
oddíl Teorie ve veře'iné správě, který je omezen na vysvětlení přístupů
New Public lrdanagement, common Assessment Framework.
Benchmarking a na rjiskusi významu a vztahu po.jmů Government a



Govemance. Krolně posledního z těchto témat, které je skutečně
teoretické povah3i. a částečně snad tématu prvního, nejde v případě
CAF a Benclrm.arklrlg o teorie' ale pouze o metodiky. Skutečné teorie
veřejné správy'isoLr myšlenkové utvary podstatně obecnější úrovně.

Více prostoru prácr': věnuje struktuře veřejné správy v ČR - a v této
kapitole proto tai<e text jde do větších a odstíněnějších podrobností a
zahmuje i vlastirí komentáře autorky' která zde už moŽná mohla
navázat i na sr,cll't sl"Lrdii zr.2003.
Rozsáhlá r,. kapltclia prezentující metodiku a výsledky vlastního
šetření c{clkládá, ž:'r:. výzkum byl po metodické i obsahové stránce
připraven, realizllrletn a interpretován pečlivě a kompetentně. V textu
jsem nenašel - alo: je moŽné' že jsem je př.ehlédnul - zhodnocení
důsledků pouze ccil 5Cl procentní úspěšnosti dotazníkového šetření pro
reprezentativnost. a tedy možnost zobocnění jeho ýsledků.
Nemyslírn, Že toul,r.-l částečnou návratností by bvly získané poznatky
znehodnoceny, jejiilh v1,povídací schopnost však ovlivněna byla a tuto
okolnost je třeba er'Li|igi1* áodnotit,

l] práce z'abývajir:í Se reformou veřejné správy z geografického
hlediska b,-v bylrr rnoŽné předpokládat, že významnou pozornost
věnuje zejména prostclroým aspektům reÍormy . např. způsobu
vymezení správriícl'r obirodů obcí II. a III. typu a případně i izemí
krajů pouŽit1nr kriteriím tohoto r,ymezení' jeho alternativním
variarrtá'm, r.elikosii obvodů' jejich homogenitě resp. heterogenitě,
diskusírn, }<;eré v teto věci vedly' důsledkům zvolených řešení' včetně
problér.n.ů, l.;teré latc ř;šení vyvolala, apod" V posuzované práci se
však otázkám toi.rctLl t.vpu mnoho pozornosti nevěnuje - s ýjirnkou
zmínky o deforilrn.lvrrnénr procesu vymezování správních území obcí
s rozšířenou pťrs*ilnclsl,i a dotazu, ktery byi v dotazníku poloŽen na
preferor,ané úzenr;ni vyrnezení samosprávného orgánu, ktery by rnohl
být v budoucnosti pro obvod těchto obcí vytvořen. Ve výzkumrr mohl
být např. poloŽen rlolaz, jak jsou starostové a tajemníci spokojeni
s ýběrem obcí t.e.r:}"rto dvou typů a jak hodnotí stávající vymezení
j ej ich správníctr cr b-.'cldů.

Závěrem

Autorka Marl'éi,a Viíl;'r,'rcrvá prokáza|a touto prací, která je kvalitním
příspěvkem 1o an2iriz. tz.v. druhé etapy reÍbrmy veřejné správy,
suverénn{ orir:ntacii \/e sledované problematice, schopnost práce



s literaturr:r-l ,t Sf;l.,itlldárním využitím různých dalších infbrmačních
zdrojů, i.iolnp;;gn1-p;1'1 připravila, realizova|a a interpretovala terénní
výzkurn v obei':jl 5]tl'i'eločeského kraje, poukáza|a na otevřené probiénry a
vyvodila uŽiiecná cioporučení pro případné další výzkumy. Nánrěty na
další možná t*;rretir ."'ýzkumů veřejné správy uveclená autorkou v Závěru
práce jsoul' clobře d.*tjnovaná a zaslouží si pozorrrost při koncrpování
dalších vÝzkuliLnýcii programů, Získané poznatky obohatl|y zatirn stá|e
nedostatečrrý ilneJ 1r.'lbrmací o faktickém fungování a hodnocení střední
úrovně veře.irtt. sprá.,3' v naší zemi,

PI4gi do;xrt'u l.trji 5i;,:Í;mout a její kvaIitu ocenit"

Michal Illner

26. kr,ětna "]0{.}í:

P.S.

obecnějšírn i;l.l'.L;1ér].lí:]1Tl' kteý v Žádném případě nevrhá stín na úroveň
posuzované n.rlac'-"" "it- pro mne otÍzka, v čem vtrastně spočívá, resp" by
spočívat ini.{la-. spc;iiická zÍt1mová oblast resp. oborová konrpotence
geografie při l,ýziiutriir subnacionální veřejné správy ve vztahu k dalším
oborům, l<teré se rc.,.;rěž veřejnou správou zabýva1í, tj. právním clborům,
správní vi:dě, tec,rii v*řejné politiky, politické věrlě. Není pochyb cl tom'
že také geograíie rlr'r n problematice veřejné sprár,ry co říci, nejsem si ale
jisty, že .ieií ťliolra :,lročívá vbádání o institucionální struktuře r'r:řejné
správy, jejícrr'llr:litpetencích, meziúrovňových vztazich, o jejím
fungování apr-lil. Pld;* mého mínění jsou z věcného hlediska oborovým
jádrem těcirt.tl vjr:e}'.r-rrnů správní právo, správní věda (aclministra1ive

' science), trJoťir:. vet.r.'l:ié správy a veřejné politiky (public administration a
public ptriic-r';, irrrilii.ucionální větev politické věcly. Bádání těchto
disciplín bv si:nroz;.ejmě mělo být geograficky poučené, nikoliv však
geografií nahť:lzt-l\'al.lc' Posuzovaná práce zarněř.urjící se téměř výhradně
na institrlcicn:ilní sil.ánku reformy by tot|ž podle rnóho mínělrí molrla být
bez veikýc:h p:";-bíé:r:,'t s úspěchem předloŽena i v rámci studia rrě-kterych
výše zrnílrčn;vi;lr i]* " gijÚgrafických oborů.


