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Diplomovou práci hodnotím  podle níže uvedených kritérií následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací, na řešení problému; míra 

samostatnosti při zpracování práce 

Diplomová práce se zabývá aktuálním problémem. Jde o ex post analýzu jednoho ze stěžejních 

dokumentů reformy veřejné správy v ČR v podmínkách, kdy ČR funguje již jako stabilní 

demokratický členský stát EU. Analýza poskytuje informace k zamyšlení o (ne)zdárnosti reforem 

veřejné správy v ČR.  

Pro zpracování diplomové  práce bylo potřebné získat informace  z relevantní literatury,  

dokumentů ke Smart Administration, jakož i získat vlastní empirické údaje z rozhovorů 

s ministerskými úředníky a odborníky na danou problematiku. Bc. Hubáčkové se řešení tohoto 

problému zhostila na velmi dobré úrovni. Kladně hodnotím i samostatnost diplomantky při psaní 

práce, přičemž Bc. Hubáčková v potřebné míře se mnou problémy konzultovala. 

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Věcný přínos diplomové práce a její přidanou hodnotu spatřuji především v následujícím: Předně je 

to  provedená analýza výsledků strategie  Smart Administration a  podrobný rozbor globálního cíle 

dekomponovaného na jednotlivé podcíle. Diplomová práce přináší analytický pohled na tuto 

strategii z hlediska vhodnosti  nastavení této strategie, z pohledu jejího uskutečnění a následné 

evaluace. Tento přínos je hodnotný zejména pro řídící pracovníky státní správy odpovídající za 

reformu veřejné správy v ČR. Diplomová práce je přínosná i pro  výuku předmětu veřejná politika. 

Je to svým způsobem případová studie, jak jsou v podmínkách ČR realizovány strategické 

dokumenty.  
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Za přínosnou považuji i tu část  diplomové práce, která  analyzuje názory expertů na strategii Smart 

administration. Největší přínos práce spočívá v identifikaci problémových oblastí, které se zabývají 

efektivitou (resp. neefektivitou) implementačního procesu.  Přínosem pro oblast praxe jsou závěry a 

doporučení ukazující, jak snížit  pravděpodobnost  selhání v procesu implementace strategických 

dokumentů. 

3. stanovení výzkumného cíle a výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomantka  si položila za cíl prozkoumat předpoklady, podmínky a faktory vzniku strategie Smart 

Administration a provést analýzu její následné implementace v podmínkách ČR. Uvedený obecný 

cíl byl dekomponován na dílčí cíle. Konstatuji, že hlavní cíl i dílčí cíle byly splněny na velmi dobré 

úrovni. S ohledem na  předmět zkoumání a cíl práce byly stanoveny následující výzkumné otázky:  

a) Jak hodnotí jednotliví aktéři úspěšnost implementace strategie Smart Administration? 

b) Jak byla strategie implementována do praxe? 

c) Proč se implementace zdařila/nezdařila? 

d) Do jaké míry ovlivnily změny vlády vývoj a implementaci strategie Smart Administration? 

Diplomantka na všechny otázky patřičně odpověděla.  

  

4. struktura práce, argumentace a věcná správnost 

Z hlediska logiky zkoumání má diplomová práce dva základní okruhy. Prvním  je teoreticko-

metodologický okruh. Patří do něj kapitoly 1 – 6. Druhý okruh je zaměřen na empirické zkoumání. 

Věnuje se výzkumu implementace Smart administration. Tato část práce je syntézou teoretických 

poznatků implementace a zkoumání informací získaných prostřednictvím expertních rozhovorů a 

obsahové analýzy dokumentů týkající se strategie Smart Administration. Expertní rozhovory se 

staly zdrojem pro vytvoření seznamu  doporučení pro implementační proces. Závěrečná osmá 

kapitola formuluje doporučení pro implementaci strategických dokumentů. 

Celkově konstatuji, že diplomantka dovede správně argumentovat a věcně analyzovat zkoumanou  

problematiku.  

 

5. propracování a aplikace teoretických východisek,  přístupů a metod  

Diplomová práce se opírá o kvalitativní výzkum. Diplomantka využila výzkumný design 

doporučovaný Veselým a Nekolou, tj. postupovala po linii: „struktura výzkumného problému; sběr 
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dat; následná analýza dat.  

Při výběru metod byla diplomantka omezena následujícím faktorem, jak sama v diplomové práci 

uvádí: „Pro účely této práce se nabízí celá řada metod sběru dat. Nicméně, roku 2016 byla na 

katedře veřejné a sociální politiky obhájena diplomové práce na téma Reforma veřejné správy, která 

se hlouběji zabývala analýzou aktérů i událostí. (Hurychová, 2016:8-10) Z tohoto důvodu jsem se 

jako autorka práce zaměřila na jiné metody“. I s ohledem na tuto skutečnost diplomantka využila ve 

své práci následující výzkumné metody: předně to byla metoda desk research. Z ní byly vytěženy 

potřebné teoretické poznatky pro vytvoření teoreticko-metodologických východisek. Dále byla 

použita metoda analýzy (v podobě analýzy souvisejících dokumentů). Empirické zkoumání je 

podepřeno expertními rozhovory. Konstatuji že diplomantka  osvědčuje kompetenci k použití 

zmíněných metod a dovede je tvořivě využít. 

 

6. využití literatury a dat 

Diplomová práce používá relevantní literaturu. Přirozeně, že se (s ohledem na výzkumný předmět) 

převážně orientuje na domácí autory. Sekundárním zdrojem dat byla analýza dokumentů, a to 

zejména  Vládní strategie Smart Administration. Další informace byly získány z rozhovorů s 5-ti 

experty. Každý rozhovor trval  30-60 minut.   

 

7. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce splňuje všechny formální náležitosti pro diplomové práce.  

Otázky do diskuse:  

a) Globální cíl měl být naplněn prostřednictvím jednotlivých strategických cílů, kterých je 

celkem pět a zároveň se skládají z konkrétních podcílů. Jaké jsou hlavní zjištění z vašeho 

empirického zkoumání?  

b) Jaké jsou hlavní doporučující závěry z implementace dokumentu Strategie Smart 

administration pro implementaci budoucích strategických dokumentů?  

Závěr: Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji klasifikačním stupněm „B“.  

V Praze,  7.1. 2020.  

                     

                                                                   Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 


