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Autorka si pro svoji DP vybrala téma ovlivněné současnou koronavirovou krizí a klade si 
otázku, zda (a případně jak) pandemie ovlivnila obraz OSVČ v České republice. Autorka sama 
cíl svojí práce formuluje jako: „Hlavním cílem této práce je zmapování a srovnání proměny 
přístupu k OSVČ během koronavirové krize v roce 2020 optikou teorie sociální konstrukce 
cílových populací.“ (s. 27). Uvedený cíl autorka vhodně propojila se čtyřmi výzkumnými 
otázkami, a to (1) jakým způsobem se v průběhu pandemie proměnila sociální konstrukce 
OSVČ; (2) jaký typ výsledné politiky byl v rámci pandemie na OSVČ uplatňován; (3) k jakým 
posunům došlo ve výběru nástrojů politiky zaměstnanosti a (4) jaká byla variabilita témat ve 
vztahu k OSVČ v tištěných médiích. Domnívám se, že výzkumné otázky byly zodpovězeny a 
cíl práce byl naplněn.  

Přidanou hodnotu práce je dle mého názoru zmapování postavení, resp. přístupu k OSVČ 
v době koronavirové krize. Jde o téma relativně nové a domnívám se, že je velmi přínosné takto 
otevírat společenská témata a problémy, které v souvislosti s pandemií vyvstávají. Právě fakt, 
že jde o téma „nové, neprobádané“, byl – myslím – pro autorku na jedné straně příležitostí a na 
druhé straně výzvou. Domnívám se, že se obou zhostila se ctí.  

V rámci výzkumných metod autorka používá analýzu událostí veřejné politiky a analýzu 
mediálního obsahu (obsahovou i tematickou analýzu), u kterých byl uplatněn koncept 
rámování. Vybrané metody považuji za adekvátní vzhledem k tématu práce a jejich aplikací 
autorka, dle mého názoru, prokazuje, že jim porozuměla, a že je dokáže správně aplikovat. 
Metodologickou část práce považuji za jednu ze silných stránek DP.  

Autorka svoji práci strukturovala do sedmi kapitol. Práce je čtivá, oceňuji velice hezký styl 
psaní a to, že jednotlivé části jsou logicky propojené. Autorka navíc prokazuje nadhled, když 
velice nenásilně, intuitivně čtenáře provází při čtení práce tak, aby na každém místě věděl, o 
čem a proč autorka právě píše a jak to navazuje na již napsané. To považuji za další silnou 
stránku práce. V souvislosti se strukturou práce mne ale příliš neoslovila nevyváženost kapitol 
co do jejich obsahu. Úvodní kapitoly jsou kratšího rozsahu, přičemž kapitola věnovaná 
rámování má dokonce jen jednu stranu. Vedle toho je pak do práce zařazena stěžejní kapitola, 
„Výzkum OSVČ během pandemie“, která má naopak přes 30 stran. To je dle mého názoru spíše 
na škodu a práce tím ztrácí na dynamice.  
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Samotné výstupy práce, a to jak výstupy analýzy událostí, tak analýzy mediální považuji co do 
obsahu za zdařilé. Způsob zpracování časové osy opatření je pěkný a shrnutí a propojení 
výsledků analýzy vývoje opatření je velice přehledné a srozumitelně podané, oceňuji i velmi 
pěknou grafickou podobu přehledu stěžejních opatření v rámci dvou studovaných vln. Stejně 
tak výsledky vztahující se k vyčíslování nákladů v jednotlivých bonusových obdobích, jsou 
graficky zpracovány velmi pěkně. Nejsem si ale jistá správností postupu, který autorka zvolila 
pro vyčíslení nákladů na podzimní kompenzační bonusy, tedy „kvalifikovaný odhad 
nákladů“ (s. 47). Autorka náklady vyčísluje jako průměr nákladů v jarních kompenzačních 
bonusech, což je myslím zavádějící. Zdá se mi, že trend vývoje nákladů je obtížně 
modelovatelný (příliš krátké období, jiné podmínky v jarní a podzimní vlně) a domnívám se, 
že průměrováním mohou být výsledky, resp. jejich relevantnost, významně ovlivněny. Snaha o 
vyčíslení podzimních nákladů je sice sympatická a rozumím autorce, proč se o ni pokusila, ale 
z mého pohledu by bylo lepší ji nedělat. A když už, možná by bylo lepší sestavit model a 
pracovat s více verzemi kvalifikovaných odhadů a vše doplnit například o citlivostní analýzu. 
Když už ale autorka kvalifikovaný odhad použila v podobě průměru, domnívám se, že by bylo 
žádoucí tento krok vysvětlit a diskutovat jeho omezení v rámci diskuse výsledků, což v práci 
chybí.  
Výsledky mediální analýzy považuji za názorné a povedené a nemám k nim žádné zásadní 
připomínky. Líbí se mi srovnání počtu článků věnovaných OSVČ mezi roky 2018 a 2020.  
 
Autorka vhodně vybrala literaturu vztahující se k problematice její práce, na literaturu se 
odkazuje v souladu s normou.  
 
K práci mám ještě dvě drobné poznámky. V práci jsou na několik místech použity různé fonty, 
nejsem si ale jistá, zda je tomu tak i ve zdrojovém Wordu či to nejde na vrub převádění do pdf. 
Doporučuji spíše používat pojem veřejný dluh než státní finanční dluh.  
 
Celkově se domnívám, že předložená práce je ve výsledku, i přes drobné chyby, zdařilá. 
Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „C“. 
 
Možné otázky k obhajobě: 

1. V práci rozebíráte prominutí odvodů záloh na sociální a zdravotní pojištění na jaře a 
neprominutí na podzim. Co si o tom myslíte?  
Zaznamenala jste v této souvislosti na jaře 2021 nějaké problémy, kterým byly některé 
OSVČ vystaveny ve zdravotních pojišťovnách, které sice zálohy prominuly, ale nebyly 
často vlastně připraveny jej zadministrovat? 
 

2. Jak si vysvětlujete pokles žadatelů o kompenzace ve druhém jarním bonusovém období? 
 

 

Datum: 03/06/2021      Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.  

 

 


