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Aktuálnost tématu: Autor se ve své práci zabývá v současné době vysoce aktuálním 

tématem zdravotní politiky – reformou péče o duševní zdraví, která započala v roce 2013, kdy 

byla v ČR zveřejněna Strategie reformy psychiatrické péče (Ministerstvo zdravotnictví 2013). 

V současné dobé probíhá její implementace. Autor se zabývá právě obdobím, kdy byla 

reforma péče o duševní zdraví tvořena a prosazována. 

  

Cíle práce a jejich naplnění: Autor si stanovuje jasný a uchopitelný hlavní cíl práce: „ … 

identifikovat a vysvětlit klíčové okamžiky, které byly podstatné pro nastolení agendy reformy 

psychiatrické péče a její prosazování z pohledu samotných tvůrců a prosazovatelů reformy.“ 

Pro vysvětlení klíčových událostí, tzv. „otevřených oken příležitostí“, které vedly k tomu, že 

nakonec byla reforma schválena a implementována, využívá bravurně perspektivu teorie tří 

proudů (např. Zahariadis, 2003, 2007). Pro naplnění cíle práce má autor vhodně stanovené 

výzkumné otázky: 

 • Jak vypadal proud řešení, proud problémů a proud politics ještě před prosazením reformy 

psychiatrie do politické agendy? 

  

• Jaké situace vedly k otevření oken příležitostí a v jakém proudu se tato okna otevřela?  

• Jaké události vedly k prosazení reformy psychiatrické péče?  

• Jakým způsobem využili promotéři reformy psychiatrické péče otevřených oken příležitostí? 

Popřípadě jaké manipulační strategie využili k tomu, aby prosadili svou kýženou politiku a jak 

probíhalo spojování tří proudů?  

 

Metodologie: Autor má promyšlenou a transparentně popsanou metodologii.  Oceňuji 

zejména to, že metodologie je velmi vyspělým způsobem provázána s teoretickou 

perspektivou práce a vypovídá o autorově schopnosti „vědecky“ myslet. Svoji bakalářskou 

práci pojímá autor jako intrinsitní případovou studii. Autor zdařile kombinuje sekundární data 



 

– veřejně politické dokumenty a vlastní primární data z polostrukturovaných rozhovorů 

s experty – klíčovými aktéry tehdejších událostí. Oceňuji, že z rozhovorů autor získal zcela 

unikátní informace, které dokreslují tehdejší realitu politických procesů v rámci prosazování 

reformy. Autor se v metodologii opírá o četné české i zahraniční metodologické zdroje. 

 

Obsah práce:  Po úvodních kapitolách věnovaných cílům a vyložení klíčových pojmů 

následuje teoretické ukotvení práce. Autor zvolil vhodně teorii tří proudů (ze zahraničních 

autorů zejména Zahariadis, 2003, 2007; Zahariadis, 2003, 2007; Cairney, Zahariadis, 2016), z 

tuzemských (Novotný, 2012).  Teorii má vyčerpávajícím způsobem popsánu a zdůvodněno 

její využití. Následuje představení metodologického přístupu (viz výše). V páté kapitole se 

práce věnuje historickému kontextu vývoje péče o duševní zdraví a v šesté kapitole je 

představena současná reforma péče o duševní zdraví. Následují kapitoly věnované samotné 

aplikaci teorie tří proudů na klíčové události a procesy reformy péče o duševní zdraví. Autor 

zde prokazuje vynikající analytické schopnosti a schopnost odborné argumentace založené na 

hlubokém vhledu do sledované problematiky.  Předložená práce nejen přináší řadu nových 

poznatků o jedné etapě reformy péče o duševní zdraví, ale zároveň i perspektivou teorie tří 

proudů jednotlivé události a okolnosti vysvětluje. 

 

Formální úprava práce: Student v práci prokazuje stylistickou dovednost, kultivovaný 

odborný jazyk a správně cituje. Práce je i editačně na výborné úrovni. 

 

Celkové hodnocení práce: Jedná o mimořádnou bakalářskou práci, která svým zpracováním 

převyšuje požadavky kladené na bakalářské práce. Z výše uvedených důvodů doporučuji 

práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „(A)“. Také studentovi doporučuji 

přihlásit práci do soutěže o Cenu F. L. Riegra. 
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