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Předkládaná diplomová práce Anny Matuštíkové vznikala poměrně dlouhou dobu – od 

zadání tématu po odevzdání práce uplynuly více než dva roky. Většina textu přitom vznikla až 

v posledních týdnech tohoto období a konzultace autorky s vedoucím též probíhaly v zásadě 

pouze v posledních několika týdnech před odevzdáním práce. Přesto má práce své silné 

stránky, i když nedostatky jsou možná podstatnější. Většina z nich má přitom společného 

jmenovatele v nedostatku ladění práce a částečné nedopracovanosti či nepropracovanosti.  

Nejprve k přednostem práce. Zde je třeba vyzdvihnout lehkost, s jakou autorka píše. Práce 

je čtivá, snadno srozumitelná, až na drobné výjimky dobře strukturovaná. Stylistika je místy 

hravá a pohybuje se někde na rozmezí kvalitní publicistiky a velmi srozumitelně psaného 

vědeckého textu. Práce má přijatelnou konzervativní grafickou úpravu jen s minimem 

typografických chyb a v zásadě bezchybný poznámkový a citační aparát. Autorka velmi 

hezky reflektuje svoji pozici výzkumnice a možné vlastní biasy a transparentně uvádí mnohé 

uvědomělé limity své práce. Vyzdvihnout je vhodné i samotnou volbu tématu, které je 

aktuální a společensky závažné. V práci jsem neshledal významnější věcné nesprávnosti 

(jednou z mála výjimek je např. označení Platforma pro sociální začleňování na místě, kde má 

být Platforma pro sociální bydlení, str. 68). Pozitivní stránkou je i velmi přesné používání 

terminologie, a to jak z oblasti úřední či oficiální, tak z oblasti žargonu praxe. Vynikající 

stylistika vyvolává dojem přesvědčivé argumentace, pro jejíž zpochybnění je spíše potřeba 

hledat v metodologickém přístupu. Čímž se dostáváme ke slabinám práce. 

Práce je přiznaně pojata popisně, je tak relativně málo ambiciózní a je vhodné poznamenat, 

že některé ambice uváděné v tezích práce zůstaly nenaplněny. Na druhou stranu je nutné 

uznat, že cíle práce byly v zásadě naplněny. Nicméně to, že si autorka zvolila „snadnou 

disciplínu“ se zde projevuje v relativně malém věcném přínosu práce a omezené přidané 

hodnotě. Jistě, autorka kvalitně popsala některé aspekty problematiky bezdoplatkových zón a 

přinesla dobrou přehledovou případovou studii města Kladna, o vědecky výrazně objevnou 

práci však nejde.  

Autorka si stanovila tři výzkumné otázky, ty však nejsou ve většině částí práce zřetelné. 

Autorka je sice tu a tam, zpravidla v úvodech kapitol připomene, hlavní části práce však spíše 

působí jako dobrá publicistika o tématu, namísto zřetelného, zacíleného a metodologicky 



 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

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

Pekařská 16, 155 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / aneta.csikosova@fsv.cuni.cz / +420 778 464 946 2/2 

transparentní výzkumného řešení tří jasných otázek. Chybí například detailnější metodologie 

vztažená k jednotlivým otázkám. To je jedním z projevů celkově poměrně slabého 

metodologického přístupu. Kapitola 4, „Metodologie“ obsahuje rozsáhlé v zásadě 

nemetodologické pasáže (např. strany 30-33 jsou spíše už výsledky dílčích analýz), další části 

metodologické kapitoly jsou pak věnovaný relativně neužitečnému historickému exkurzu do 

vývoje metod (např. str. 29). Na to důležité, tedy vysvětlení, proč autorka zvolila právě danou 

metodu (a ne jinou), jak jsou v kontextu autorčina výzkumu naplněny metodologické 

předpoklady použití zvolených metod, jak přesně je chápe a jak přesně je aplikovala 

v jednotlivých výzkumných krocích, zbývá jen velmi málo místa. Některé postupy (například 

způsob analýzy rozhovorů) pak zůstávají zastřené v zásadě úplně a jsou tak poměrně 

netransparentní. 

  Obdobné výhrady je možné vznést i k propracování a aplikaci teoretických východisek a 

přístupů, kdy autorka volí použití poměrně klasického spektra teorií v rámci tradice svého 

akademického působiště (Teorie fází veřejně politického procesu, Teorie nastolování agendy, 

Teorie tří proudů). Jejich využití pak má místy spíše charakter formalistní aplikace v rámci 

cvičné etudy než logicky nevyhnutelného kroku v rámci plnění cílů práce. Zajímavější je pak 

aplikace Teorie diskurzivního institucionalismu. 

Za dílčí slabiny bych ještě označil relativně rozvláčné líčení kontextu v částech 3.1 a 3.2. 

Práce má rovněž poměrně silný legalistický charakter, což sice odpovídá poměrně silně 

legalistickému pojetí veřejněpolitické praxe v ČR, nicméně redukce výzkumné otázky „Jaká 

jsou pravidla pro aplikaci [politiky]?“ na otázku „Jaká je právní úprava.“ je značně silná. 

Zákon a realita mohou být značně odlišné oblasti. 

Celkově hodnotím práci jako odpovídající nárokům kladeným na diplomovou práci, i když 

musím s lítostí konstatovat své přesvědčení, že v možnostech autorky bylo jistě i kvalitnější 

zpracování daného tématu. Přes výše uvedené nedostatky a pro ještě výše uvedené přednosti 

práce doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „D“. 

 

V rámci obhajoby doporučuji diskutovat následující otázky: 

1. V rámci práce opakovaně akcentujete roli Svazu měst a obcí ČR. Jaký je postoj 

k problematice u druhého velkého kolektivního reprezentanta obcí, tedy Sdružení 

místních samospráv? Proč se liší (pokud se liší)? 

2. Pokud byste se měla k práci znovu vrátit, co byste udělala jinak? 
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