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Téma práce, aktuálnost tématu, věcný přínos práce a její přidané hodnoty 

Předložená diplomová práce Šárky Holubové se zabývá problematikou uzákonění slev 

na jízdném pro studenty a seniory v České republice z perspektivy Multiple Streams 

Framework (MSF). Téma je relevantní pro obor veřejná a sociální politika a považuji jej 

za vhodně zvolené jak s ohledem na věcnou problematiku práce, tak její teoretické 

pojetí.  

Nad přínosem práce jsem poněkud v rozpacích, ale zřejmě za největší vklad práce je 

možné považovat mediální analýzy k problematice slev na jízdném.  

 

Strukturace práce (forma, struktura a koncepce; prezentace obsahu) 

Diplomová práce je po formální stránce strukturována formou odpovídající požadavkům 

na diplomovou práci. Po vymezení výzkumného problému následuje představení MSF. 

Na tuto část navazuje metodologie práce zkoumání (otázky, cíle a metody) a následně 

pokus o aplikaci na novelu zákona o slevách na jízdném. V diskuzi a závěru jsou 

shrnuty získané poznatky. V celkovém kontextu práce musím ocenit zařazení příloh, 

které umožňují vhled do prováděných analýzy.  

S ohledem na jasnost a přehlednost prezentovaného obsahu bych doporučil propojení 

teoretických východisek (MSF) a věcné problematiky, což by dalo čtenáři jasnější 

perspektivu i vhled do celé problematiky. Také by bylo vhodné osvětlit zařazení části 

3.5, u které mi není jasný její smysl pro práci. 

Též se domnívám, že bylo vhodnější buď postihnout celou představenou problematiku 

MSF a nikoli jen proudy problémů, veřejných politik, politiky a strategií aktérů (viz třetí 

část), nebo se nejlépe soustředit na pojetí implementace z pohledu MSF.  

 

Stanovení výzkumných otázek (a cílů) a jejich zodpovězení (formulace cílů, hypotéz), 

splnění vytečených cílů a záměrů) 

Stanovení a formulace výzkumných otázek rámcově odpovídá zvolené teoretické 

perspektivě i tématu, ale bylo by potřebné je lépe promyslet a především podrobněji 

objasnit jejich výběr. Například mi není příliš jasná vazba hlavního cíle na MSF i na 

většinu vedlejších otázek, zejména pokud má být hlavním zaměřením a přínosem práce 

zpracování implementace. To samé se týká podcíle práce i odpovídajících vedlejších 

otázek. Postrádám zde odůvodnění k vazbě na MSF. Práce se snaží na otázky odpovídat, 

ale s ohledem na výše uvedené nejasnosti to není příliš přesvědčivé.  

Rád bych ocenil i uvedení hypotéz a pokus o jejich operacionalizaci. Nicméně pokud se 

práce zaměřuje na implementaci, tak mi není jasný jejich výběr (vztahují se k agenda 

window). Také není příliš jasná jejich vazba na otázky a cíle práce. Určité výhrady mám 

i k návrhům operacionalizace, kdy například programové prohlášení vlády nemusí být 

nejlepší indikátor ideového směřování vlády či parlamentní většiny (dlouhodobé 

programové dokumenty stran či hnutí jsou vhodnější), či „zvolení nové vlády“ nemusí 

nastat jen po sněmovních volbách a nenastává po senátních (s. 21). 
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Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů (teoretická konzistentnost, 

šíře a komplexnost uchopení problematiky) 

Z práce mi vyplývá, že diplomantka se základním způsobem orientuje ve věcné 

problematice práce, ale už ne to, že je na ni schopna přesvědčivě aplikovat teoretickou 

perspektivu. V práci je vidět, že diplomantka je obeznámena se základním texty k MSF, 

ale práce s nimi budí poněkud rozpaky. To podle mě to docela dobře vystihuje například 

to, že u hypotézy k proudu problémů zřejmě omylem zkopírovala část z hypotézy 

k proudu politiky (viz s. 20). To by šlo pochopit jak ojedinělé přehlédnutí, ale už ne 

tolik, že s tím vážně pracuje i dále (s. 72). Obdobné problémy jsou ale vidět i v částech 

k MSF i její aplikaci, které by měly být přesnější.  

S ohledem na zvolené zaměření a okolnosti by podle mě bylo přínosnější se soustředit 

na pojetí implementace, pokud by chtěla zpracovávat problematiku z perspektivy MSF, 

protože by to byl jasný přínos práce. Nebo by bylo lepší zvolit vhodnější teoretickou 

perspektivu, například Punctuated Equilibrium Theory či Narrative Policy Framework, 

při zaměření na mediální analýzu, či teorie nástrojů a stylů implementace, při zaměření 

na fázi implementace obecně. 

 

Propracování metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod (volba vhodných 

metod) 

Metodologická úroveň práce si podle mě vyžaduje další pozornost. Na jedné straně 

vnímám snahu o práci s daty jako přednost práce.  Na druhé straně zde ale opět vidím 

další nejasnosti. Například diplomantka odkazuje kvantitativní obsahovou analýzu (s. 

23), ale následně uvádí tematickou analýzu jako kvalitativně pojatou. Podstatné však je, 

že by diplomantka měla jasně objasnit vazbu cílů a otázek práce i MSF na zvolené 

metody (třeba diskuzí validity). Při postupu při výběru vzorku (s. 37-38) by bylo také 

potřeba věnovat větší pozornost, protože 45 článků se nezdá být příliš mnoho na zvolené 

trojleté období a tiskoviny. Objasnění by si zasloužil i výběr témat (s. 50 – proč u tak 

malého množství byla zvolena na tak přísná kritéria výběru). Obecně by si i zde práce 

zasloužila, podobně jako u práce s teorií, větší přesnost a promyšlenost. 

 

Využití literatury a dat (práce s odbornou literaturou) 

Diplomantka v práci ukazuje znalost základních textů MSF, ale bylo by vhodné, kdyby 

více pracovala i s pracemi, které se týkají implementace z pohledu MSF, pokud to je 

hlavní zaměření práce. 

Snaha o práci s daty je předností práce, ale opět by bylo vhodné této oblasti věnovat 

pozornost v souvislosti s návazností na provázanost s teoretickou perspektivou i 

množstvím zpracovávaných dat (viz výše).  

 

Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace (odborná jazyková úroveň odborná 

dikce) 

V rovině věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace se práce potýká se stejnými 

problémy jako výše. Diplomantka by měla především přesněji pracovat s pojmy. 

Například význam „politický“ a „veřenějněpolitický“ mají v češtině jiný význam. Je 

například rozdíl mezi politickou komunitou a veřejněpoliticou komunitou (s. 10 – 

v případě MSF je to rozdíl mezi policy stream a political stream). Podobně je tomu i 

s „finanční proveditelností“, což vypadá na záměnu s „technical feasibility“, například 
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na straně 69 používá nejprve „finanční životaschopnost“ a následně „finanční 

proveditelnost“. 

Jistou drobností, která ale opět vystihuje problém nepřesnosti práce, je odkazování na 

knihu Herwegové, Zahariadise a Zohlnhöfera (2017) (s. 20, 87) místo na kapitolu 

v kolektivní monografii. 

Dále mohu uvést následující příklady, které problematizují tuto rovinu: 

Není vhodnější pracovat v případě MSF s posuny v agendě (governmental, decision 

atd.) než s fázemi (s. 30). K tomu k autorům publikace z roku 2009 nepatří jen Howlett a 

Ramesh, ale i Perl. 

Opravdu se okna otevřela ve všech třech proudech? (s. 71). 

Nastolování agendy (agenda setting) a rozhodování nepřestavují první a druhou fázi 

cyklu, protože mezi nimi je ještě formulace či specifikace alternativ (Kingdon) (s. 87) 

 

Stylistika a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.) 

Práce se vcelku dobře drží se použité citační normy, ale občas by bylo potřebné 

v seznamu literatury očistit záznamy od nadbytečných údajů, které se tam dostaly 

z automatického generování citací. Také by tam bylo potřebné doplnit u některých 

elektronických zdrojů data jejich stažení. Mimoto by bylo potřebné sladit číslování 

kapitol a nezačínat až od třetí kapitoly. 

Grafická úprava splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.  

V práci neshledávám zásadní nedostatky vůči standardům požadovaným na formální 

úpravu diplomové práce na KVSP ISS UK FSV.  

 

Celkově ve mně práce vzbuzuje z obsahové stránky velké rozpaky. Na jedné straně 

rozumím tomu, že koronavirová pandemie výrazně změnila možnosti a podmínky 

zpracování práce. Na druhé straně odevzdaná práce působí až příliš nedotaženě, 

nedomyšleně a jsou tam velmi diskutabilní použití teoretické a metodologické 

perspektivy. Nejsem si proto jist, jestli takováto práce má na KVSP projít, a proto bych 

to rad přenechal kolektivnímu rozhodnutí komise. V případě, že práce neprojde 

obhajobou jsem připraven přispět konzultací k jejímu uspokojivému zlepšení. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci připustit k obhajobě a celkové 

hodnocení ponechat na komisi. 

 

Otázky k obhajobě:  

Jak MSF přistupuje ke studiu implementace?  

Jak byste podrobněji vysvětlila výzkumný design práce? 

 

 

Datum: 1. února 2021   Podpis: 

       PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  


