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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek vedoucího práce 

Autorka práce: Bc. Šárka Holubová 

Název práce: Okno příležitostí během uzákonění slev na jízdném pro studenty a 

seniory v České republice 

Autor posudku: Ing. Mgr. Olga Angelovská 

 

Autorka si zvolila zajímavé a originální téma relativně nového opatření zavedení slev na 

jízdném. Také přístup zpracování pomocí teorie tří proudů je dobře zvolený. 

Jako hlavní cíl si autorka stanovila „identifikovat klíčové důvody, kterými navrhovatelé 

zdůvodňovali přijetí uzákonění slev pro studenty a seniory.“(str.19). Na tento cíl i výzkumné 

otázky tak, jak je autorka definuje na str. 19, autorka v práci odpovídá. Zároveň však s daným 

cílem souvisí i určité nedotažení práce, kdy v průběhu zpracování autorka byla nucena téma 

upravit, a ne všechny změny se promítly do textu práce. Protože se v průběhu zpracování 

ukázalo, že některé z plánovaných zdrojů dat nebude možné získat, rozhodla se autorka 

zaměření práce pozměnit. Přesun pozornosti na implementaci politiky považuji za dobré 

řešení, zároveň ale ve velké části textu zůstala nosnější spíše původní myšlenka nastolování 

agendy. Téma implementace se bohužel nepromítlo ani do cíle a výzkumných otázek. 

Jednotlivé části práce tak působí nekonzistentně, protože se vztahují de facto ke dvěma 

různým fázím politického cyklu (nastolování agendy, jak je např. v cílech i části textu 

analýzy, a implementaci, jak je např. v úvodu či závěru práce).  

Autorka vychází z teoretického konceptu Multiple Streams Framework (MSF). Koncept 

považuji za vhodně zvolený a autorka pracovala s relevantními aktuálními texty. I v této části 

práce chybí větší důraz na aspekt implementace. Na druhou stranu, koncept zde nehraje pouze 

symbolickou roli, ale autorka s ním ve své práci pracuje. Obdobně i aspekt manipulačních 

strategiích se promítá do samotné analýzy v dalších částech textu. 

Autorka svůj výzkum postavila kvalitativně, což odpovídá zvolenému teoretickému 

konceptu. Stěžejními metodami sběru dat jsou analýza médií a analýza dokumentů, resp. 

tematická analýza. Samotnou mediální analýzu, resp. shrnující kapitolu 3.1.4 Souhrnné 

výsledky mediální analýzy (str. 48-52), považuji za velmi dobře zpracovanou. Autorka mohla 

zajímavé výsledky z mediální analýzy ještě více zužitkovat při zdůvodnění změny v rámci 

implementace, protože i z jejích schémat (str. 51 a 52) je zřejmý posun mediálního rámce. 

Předcházející kapitola 3.1.3 Výsledky mediální analýzy za jednotlivá média je relevantní, ale 

ne nutně nezbytná v hlavním textu a mohla být přemístěna do přílohy.  

Celá třetí kapitola je složena z dobře propracovaných částí (viz např. zmíněná mediální 

analýza), ale jako celek cílí na dva různé cíle a v některých částech si protiřečí. V závěru 
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autorka zmiňuje první a druhou fázi politického cyklu jako nejasnou (str. 87), ale zároveň 

nabízí ve třetí kapitole otevření okna příležitostí (str.71), což se týká zejména první fáze 

politického cyklu. Kapitoly 3.4 a 3.5 (str. 73-79) k ekonomickému aspektu zavedeného 

opatření jsou relevantní. Jen autorka mohla ještě více využít dané informace a případně je i 

propojit s poznatky z mediální analýzy, protože zde se dostáváme k původně zamýšlené 

změně směrem k implementační fázi. Bez většího propojení se zbylým textem mohou 

kapitoly působit nepatřičně. 

Závěrem bych shrnula, že z celé práce je zřejmé, že autorku téma zajímalo a podrobně se 

jím zabývala. Ocenila bych získané údaje, kdy např. analýza rozhovorů s bývalými ministry 

dopravy (str. 53) publikovaných v médiích nahradila původně zamýšlené ale nedostupné 

zdroje dat. U některých případů by bylo dobré zmínit už v textu datum, kdy byly takové 

rozhovory publikovány (např. právě v případě daných rozhovorů s exministry). Hlavní 

slabinou práce je nekonzistentnost jejího zaměření, které znesnadňuje hodnotit naplnění cíle.   

Struktura práce je logická a přehledná. Autorka pracuje s řadou relevantních zahraničních 

publikací.  

 

Otázka pro obhajobu   

Pokud by se autorka při zpracování držela pouze „nového“ cíle, tj. zmapovat 

implementaci novely zákona (str.2), změnila by svůj způsob zpracování tématu? Pokud 

ano, tak jak? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji dle obhajoby známkou „D“. 
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