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Posudek vedoucího dip|omové práce

V|KToROVÁ, M' (2006): Ana|ýza dopadů l|' fáze reformy veřejné správy na přík|adu
Středočeského kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřFl KSGŘR, p,án", 139 s. (vč.pří|oh)

Předmětem posudku je dip|omová práce, která vznikala na katedře socÍá|ní geografíea regioná|ního rozvoje PřF UK v Praze od roku 2003. Fungováni veřejné sfiravyv Cesku je tématem, kterému se autorka věnuje d|ouhodobě á vzh|edem k tomu, Žeana|ýza veřejné správy (v mode|ových územícň kraje Vysočina) ovrá-i p'"omětem jejíročníkové práce V roce 2oo3 lze konstatovat, ze 'verejn a 
"pí^*i: 

plovazr MarkétuViktorovou téměř,po ce|o-u dobu jejího studia' romú odpovídá autorčín nejen přeh|edo prob|ematice (literatuře, legis|ativních normách, prob|émech), ale i její hIubšípochopení. Autorka se V průběhu zp.racování dipiomové práce inspirova|a nejendosavadními výzkumy transformačních procesů a'reforem u"ř"iňe .ůávy, které serea|izova|y na poli geografie, a|e také výzkumy z ob|asti ekonomie, socio|ogie aprávních věd. Mj. proto je třeba na práci M. Viktorové nahtiiei-jaxo na práci
interd iscipIinárn í povahy.

Práci lze č|enit do, !v9y částí. V první se M. Viktorová věnuje zejména teoreticko-metodologickým otázkám výzkumu. Tato část práce zdán|ivě evoku;e komp||acídesítek pub|ikací. l:df se však o promyšlenou, únoone strukturovanou a z h|ediskazastoupení jednot|ivých směrů i reprezentativní diskuzi s Iiteraturou, )ejímŽvýs|edkem je nejen u'třídění, vyjasnění 
'a 

vysvět|ení termino|ogie, podrobný rozborvztahu státu a Územní samosprávy a struktďry veřejné správy tře"tiJp1.ocesu jejího
l?:T:].:.')' ale i formu|ováni zá*tadních ótázek, a mantine|ů v|asiní výzkumné
clnnostt.

Druhou část práce pak tvoří v|astní ana|ýza dopadů |l' fáze reformy veřejné správy, ato na přík|adu Středočes!ého kraje. Vyhodnocením a interpretacií1isteot.:' vlastníhodotazníkového šetření a řízených rozhovorů se starosty a tajemniky,obci ll|. stupně apověřených obecních úřadů ve Středočeském kraji M' Viktórová óÍeáiiaoa poměrněp|astický obraz o současných prob|é1ech fungování státní 
'práuý-u 

samosprávy,vztazích mezi jednotlivými hierarchickými úrovněmí veřejne sprbvý i,ůtni správou asamospráVou na úrovni oRP a PoÚ. V nepos|ední řadě se pak .^oi,átaké územnídiferencjací zjištěných prob|émů, názorú a stanovisek 
'".póňá!n]i'' Dů|eŽitousoučástí výzkumu je také ana|ýza významu jednotlivých aktérů pÍi spotupráci arozhodování.



M. Viktorová čtenáři nezakývá problémy s nimiŽ se při psaní práce setkala, zmiňuje|imity v|astních hodnocení i pouŽitých metod a vhodně formu|uje i potencia|nizaměření da|ších výzkumů na tomto po|i. Tím si de factá vytvoři|a vhodný ,,odrazovýmůstek.. pro výzkumy, které hod|á rea|izovat 
" 

ů';i-p;stgraduálního doktorského/ studia.

Práce má jasně a výstiŽně stanovené cí|e' Autorka formu|uje 3 pracovní hypotézy.K nap|nění cí|ů a potvrzení hypotéz se autorka vrací v závěrupráce.
Práce je vhodně č|eněn.a, jednot|ivé kapitoly jsou vnitřn ě provázány a mají logickougradaci. obsahuje všechny obvyk|é ná|eŽitósíi (závěr, iá.n"' pramenů a |iteratury,tabulek, grafů, obrázkŮ i pří|oh apod.).
Markéta Viktorová před|oŽenou diplomovou prací prokázata schopnost samostatnétvůrčí práce a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím zák|adních metod naplnitpředem stanovené cí|e, zařadit výzkumné téma do širších souvis|ostí i zformu|ovatodpovídající závěry. Autorce pak doporučuji, aby zejméná výstupy vlastníňo šetřenípub|ikovala v odborném tisku.

Závěrem vyjadřuji potěšení nad výrazným odborným růstem autorky, jehoŽ jsem
mohl byt v pos|edních 4 |etech svědkem.
Autorka před|oŽi|a z věcného i formá|ního hlediska hodnotnou práci, kterou nezbýváneŽ doporučit k obhajobě.
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