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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

 
Autorka se ve své práci věnuje v současné době velmi aktuálnímu tématu tzv. bezdoplatkových zón, 
respektive opatření ́ obecné povahy vyhlašující oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 
jevů omezující výplatu dávky doplatek na bydlení. Ačkoliv je vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón 
součástí zákona o pomoci v hmotné nouzi již tři roky, stále rozděluje nejen laickou i odbornou 
veřejnost, ale i resorty (MPSV, MMR) či zákonodárný sbor (proti daným částem zákona se postavila 
část senátorů podáním ústavní stížnosti). Práce je velmi relevantní ́pro obor veřejná a sociální politika 
nejen svým obsahovým zaměřením, ale rovněž i zvolenou teoretickou perspektivou. Za přínos práce 
považuji detailní zmapování procesu vzniku tohoto opatření, ať už jde o popsání klíčových událostí, 
které vedly k novele zákona o hmotné nouzi nebo i identifikaci zásadních událostí, které měly vliv na 
samotnou implementaci. 

 
2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

 
Hlavní cíl „komplexně zmapovat a představit vývoj problematiky opatření obecné povahy vyhlašující 
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ (s. 7) je v práci naplněn. Tento cíl by bylo 
možné, pro větší přehlednost, dále rozpracovat do dílčích podcílů, které by reflektovaly konkrétní 
výzkumné otázky, jež byly následující:   
 
• „V jakém kontextu byla politika uvedena v platnost?  
• Jaká jsou pravidla pro její aplikaci?  
• A jaký je její následný život?“ (ibid.) 

Dle mého úsudku byly výše uvedené otázky v práci zodpovězeny. Pro větší srozumitelnost a snazší 
orientaci v textu by bylo vhodné, kdyby byly otázky v úvodní kapitole 2.2 Cíl práce (s. 7) podrobněji 
vysvětleny a objasněny (např. co znamená následný život dané politiky), popř. jasněji formulovány.  
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3) Strukturace práce 
 
Diplomantka po úvodní kapitole vymezuje výzkumný problém – představuje téma, stručně popisuje 
vybrané teorie a cíl práce. Následuje kapitola Uvedení do kontextu: důležité milníky na cestě k zónám 
(s. 8), kterou by (popř. její část), dle mého úsudku, bylo vhodnější posunout za kapitolu Metodologie a 
kapitoly podrobněji pojednávající o vybraných veřejněpolitických teoriích. Při identifikaci důležitých 
milníku by se již dalo využít optiky zvolených teoretických přístupů. Stěžejní částí jsou kapitoly 
analyzující opatření, jak na celostátní úrovni, tak na lokální úrovni. Pro lepší přehlednost by bylo 
vhodné oddělit teoretické kapitoly (tj. podrobnější představení teorií) od empirických kapitol (tj. 
aplikaci teorií). Před závěrem, v němž jsou shrnuty hlavní poznatky práce, autorka diskutuje zajímavá 
fakta, která by stála za další prozkoumání, připouští limity práce a zamýšlí se nad skutečným 
problémem, který má zkoumané opatření řešit. 

 
4) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

 
Autorka prokazuje velmi dobrou orientaci ve studované problematice, věcnou správnost považuji za 
dostatečnou. V textu se objevuje pár nejasností, např. týkající se trojdimenzionálního pojetí politiky. 
Diplomantka v práci vysvětluje, že se zabývá primárně dimenzí policy a politics. Z textu však není 
zřejmé, zda autorka toto dělení správně chápe – např. definuje policy jako „strategii politického 
konfliktu a konsensu“ (s. 6), což odpovídá spíše termínu politics. Podobné nesrovnalosti je možné 
sledovat i při aplikaci na zkoumaný případ.  
 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 
 
Autorka využívá řadu teoretických východisek a přístupů. Pro lepší strukturaci událostí vztahujících se 
ke zkoumanému opatření používá teorii fází veřejně politického proces; k objasnění důvodů, proč se 
téma bezdoplatkových zón, respektive možnost měst tyto zóny vyhlásit, dostalo do zákona o hmotné 
nouzi, pracuje s teorií nastolování agendy a teorií tří proudů. Diplomantka se dále pokouší aplikovat 
teorii diskurzivního institucionalismu či teorii/analýzu rámců. Jak autorka v práci vysvětluje, „[z]ákladní 
motivací pro zvolený přístup je zamyšlení ́ nad množstvím náhledů na jeden problém a zároveň ̌ jeho 
komplexní ́zhodnocení“ (s. 39). Sama si rovněž uvědomuje, že může být tento přístup problematický.  
 
Osobně se domnívám, že práce by měla větší přidanou hodnotu v případě, že by diplomantka zúžila 
nejenom tematické zaměření práce, resp. vymezení záběru práce, ale i výběr teoretických rámců. 
Autorka by pak měla více prostoru detailněji vysvětlit a následně aplikovat vybranou teorii. Takto 
některé teoretické perspektivy pouze povrchně popisuje, a nezbývá jí již tolik prostoru optikou vybrané 
teorie téma analyzovat. Například podkapitola 5.1.3 Teorie tří proudů (s. 45) je, dle mého názoru, 
redundantní – pouze stručně popisuje tento přístup a následně shrnuje, že „[…] odpovědi na vytyčené 
otázky už jsme částečně naznačili a jsou vyvoditelné z předchozích odstavců“ (ibid.).  

 
6) Metodologický přístup, aplikace jednotlivých metod, využití literatury a dat 

 
Autorka si vzhledem k povaze zkoumaného tématu adekvátně zvolila výzkumný design, stejně jako 
metody sběru dat. Práce má charakter explorativně-deskriptivní případové studie.  
 
Oceňuji, že diplomantka vhodně kombinuje sekundární data a primární data z deseti 
polostrukturovaných rozhovorů s nejvýznamnějšími aktéry. Stejně jako chválím kritické zhodnocení 
autorčiny role jakožto výzkumnice. Zdařilá je i analýza medií, která logicky dokresluje kontext vzniku     
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a implementace zkoumaného opatření. 
 
Za metodologické limity práce považuji skutečnost, že do výběru nejvýznamnějších aktérů, se kterými 
byly provedeny rozhovory, nebyli zahrnuti aktéři, jichž se opatření dotýká nejvíce – lidé v hmotné 
nouzi, eventuálně aktéři v práci označovaní jako obchodníci s chudobou, jejichž perspektiva by mohla 
být rovněž obohacující. Sama autorka toto reflektuje a vysvětluje, že „[…]  takoví ́lidé jsou velmi obtížně 
objevitelní“ (s. 37).  
 
Diplomantka využívá relevantní české i zahraniční zdroje.  

 
7) Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.) 

Diplomová ́ práce splňuje formální ́ náležitosti kladené na diplomové́ práce na FSV UK. Po stylistické 
stránce je práce solidní, pouze s drobnými překlepy (např. s. 46), které jsou však spíše výjimečné. 
Autorka pracuje s literaturou v souladu s platnou normou, pouze závěrečná bibliografie je místy lehce 
nekonzistentní. Celkově je práce čtivá a dobře srozumitelná. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „B“, 
popř. „C“.  

 

 

Datum: 8. září 2020                                                           Podpis: Michaela Ditrych Lenc  

 


