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Průběh obhajoby: Studentka představila svou disertační práci na téma (Ne) úspěch
změny organizačně právního uspořádání českých nemocnic.
Věnovala se zdůvodnění tématu a teoretickému konceptu, kde
vychází z teorie tří proudů a v práci využívá modifikovaný koncept
podle Herweg a Zohlnhofera. Dále představila studentka použitou
výzkumnou metodu diachronní případové studie a zdůvodnila použití
konkrétních metod (např. mediální analýzu). V druhé části se
studentka věnovala konkrétním zjištěním a diskuzi závěrů.
Komise představila oponentské posudky obou oponentů. Pan
profesor Dlouhý oceňuje přínos práce, oceňuje stránku veřejně
politickou, ale uvítal by i ekonomický pohled. Disertační práci
hodnotí jako velice přínosnou. Druhý z oponentů, Dr, Hnilicová, také
práci i zjištění hodnotila pozitivně, výzkumné otázky byly naplněny.
Pozastavil se nad formálními nedostatky a chyběl jí zde pohled na
změnu organizačně právního uspořádání nemocnic z hlediska
zdravotníků.
Doktorandka reagovala na posudky a doplňující otázky uspokojivě.
Doc.Dudová položila doplňující otázku na využití rozhovorů a
otázku k analýze mediálního obsahu. Studentka zdůvodnila nevyužití
metody rozhovorů a popsala použité metody analýzy dat.
Prof. Ochrana chválí doktorandku za pěknou prezentaci a věcnou
znalost problémů. Velice oceňuje rámování teorie tří proudů. Položil
otázku k otevírání "oken příležitostí". Doktorandka uvedla důvody
zavírání oken příležitostí a rozdílů mezi dvěma zkoumanými případy,
kdy se začala zavírat nečinností nebo pomalým procesem
ministerstva či dalších aktérů. Na další otázku k transformační
strategii odpověděla studentka uspokojivě.
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Prof. Veselý položil otázku k úspěšnosti změn politiky v oblasti
lůžkového fondu nakonec úspěšná a jak se jeví z pohledu současné
covidové krize? Doktorandka souhlasí s tím, že dostatečný počet
lůžek nám pomáhá zvládat covidovou situaci.
Komise hodnotila všechny odpovědi doktorandky jako uspokojivé.
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