
 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 1/3 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek oponenta práce 

Autorka práce: Bc. Alena HUBÁČKOVÁ 

Název práce: Uplatňování strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské služby 

(Strategie Smart Administration v období 2007-2015)“ 

Autor posudku: Mgr. Tomáš Lukavec 

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Hlavní přínos práce spatřuji v získaných expertních rozhovorech od zainteresovaných 

aktérů implementace strategie SA, kteří vnáší vnitřní pohled do zkoumané problematiky. 

Z hlediska zkoumaného tématu mohla autorka ovšem více vytěžit z obsáhlé syntézy 

vládních dokumentů hodnotící průběh implementace strategie SA, a to například formou 

přehledových tabulek, které by měly vyšší přidanou hodnotu. Takto na stranách 36-64 

pouze shrnuje zjištění, která jsou v těchto studiích obsažena.  

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka si stanovila velmi rozsáhlé a náročné téma. Co se týče stanovení hlavního cíle a 

dílčích výzkumných otázek, bylo cíle naplněno a otázky zodpovězeny. Jelikož je ovšem 

zkoumaný předmět velice široký, autorka byla spíše na povrchu tématu. Chybí například 

detailnější rozbor technických problémů, na které se mohlo při implementaci 

projektových záměrů SA narážet, jako vhodnost nastavených cílů, indikátory, 

monitorovací ukazatele atp. Autorka navíc uvádí, že absolvovala stáž na OPŘ MV ČR, 

který se touto problematikou zabývá.    

3) Strukturace práce; 

DP má logickou strukturu. 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

V práci se vyskytuje několik faktických nepřesností, několikrát se v textu píše o 

odměňování zaměstnanců ve VS, které je spojováno s nesprávným termínem mzda. 

Zaměstnanci ve veřejném sektoru ovšem pobírají plat, nikoliv mzdu. Přesvědčivosti 

argumentace by rovněž prospělo použití odbornějšího slovníku, např. místo 

zařazení/transpozice (ve smyslu přijímání právních aktů EU do české legislativy). Při 

popisu vývoje VS na území ČR chybí zmínka o vzniku výších územně samosprávných 

celků v roce 2000, která dle mého názoru zásadně změnila výkon VS na našem území.  

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

Autorka pracuje převážně s teorií implementace a přístupu NPM, ovšem příliš 

nevěnovala čas propojení teorie a empirie. Chybí stanovení hypotéz či předpokladů 

teorie, které by na základě získaných dat a jejich operacionalizace mohla 

potvrdit/vyvrátit, případně i obohatit zodpovězení výzkumných otázek o teoretickou 

rovinu. 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

V kapitole věnující se metodice výzkumu považuji za slabinu fakt, že se jedná spíše o 
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teoretický popis s citacemi příslušné literatury. Chybí ovšem zásadní informace, jak byl 

prováděn samotný výzkum autorkou. Podkapitola výzkumný design vůbec nepopisuje, 

jaký design pro svou práci autorka zvolila, jestli se jedná o typ kvali/kvanti, případně 

smíšeného designu. Podkapitola o metodách sběru dat neobsahuje základní informace o 

povaze sebraných dat, např. zda se jedná o primární/sekundární data, jejich časové 

ohraničení, proč je považuje za vhodná apod. Zcela chybí podkapitola o metodách 

analýzy získaných dat. Jako stěžejní metodu sběru dat si autorka zvolila expertní 

rozhovory, kterých provedla 5, což je u DP na hranici přijatelnosti. Opět chybí základní 

informace k samotným rozhovorům, jednalo se o strukturované/polostrukturované 

rozhovory? Proběhl pilotní rozhovor pro lepší strukturaci pokládaných otázek a 

ověření, že jsou výstupy adekvátní? V příloze rovněž chybí seznam dotazů, které byly 

respondentům pokládány. Naopak pozitivem je výběr respondentů, kteří jsou jistě v dané 

oblasti dostatečně erudovaní a jejich pohled na problematiku byl velice přínosný.      

7) Využití literatury a dat; 

Autorka dobře pracuje s veřejně politickými dokumenty hodnotící stav implementace 

strategie SA. Celkově je ovšem zdrojů dat a literatury spíše méně, což nicméně odpovídá 

povaze zkoumaného tématu. Chybělo mi větší využití zahraniční literatury, například 

pro popis teoretického uchopení, případně procesu implementace nebo NPM. Co 

považuji za zásadní nedostatek je jakákoliv absence zdrojů z vědeckých periodik, což 

neumožňuje vyhodnotit, jak s nimi autorka pracuje.  

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Z tohoto hlediska obsahuje práce větší i menší nedostatky. Mezi ty menší řadím absenci 

odsazení odstavců a časté překlepy či ojedinělé pravopisné chyby. Rovněž obsah 

v úvodu práce je velice nepřehledný, jelikož jsou v něm zakomponovány i podkapitoly, 

které v textu mají pouze několik řádků. Výsledkem je obsah zabírající 3 strany, což u 

celkového rozsahu dokumentu 87 stran je příliš. Mezi ty závažnější prohřešky počítám 

citace. V dokumentu se například na stránkách 36-46 pracuje převážně s jedním 

zdrojem, a to MV ČR 2010, tento zdroj nicméně v bibliografii není uveden, resp. je 

uveden pod jiným autorem než v citacích v textu (skutečným autorem je E&Y). Několik 

dalších knih je rovněž rozdílně citováno v textu a v bibliografii. Chybně jsou také 

citovány zákony. Citace se celkově nedrží stanovených standardů. Dále je velmi často 

odkazováno na zdroj informací z prezentací přednášek profesora Ochrany, která není 

veřejně dohledatelná. Autorka si mohla dát práci a informace dohledat v příslušné 

profesorově literatuře. Celkově tak práce působí, že byla její finalizace dosti uspěchaná, 

což se odráží i v kvalitě formálního zpracování.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou D – „uspokojivě“, za předpokladu zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Popište a zdůvodněte metody analýzy dat, které jste použila ve své práci. 

2. V kapitole 7 dáváte obecná doporučení, která z nich považujete za 

nenaplněná při průběhu implementace strategie SA? 
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