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Autorka si pro svojí diplomovou práci zvolila zajímavé a aktuální téma veřejné politiky. 
Práce je dobře a srozumitelně strukturována a má jasně stanovené výzkumné otázky. Práce 
obsahuje teoretickou, empirickou i aplikační (doporučující) části, které se vhodně doplňují a 
jsou dostatečně propojené. Metodologie práce byla vhodně zvolená a aplikovaná. Zejména 
uplatnění modifikované Policy Delphi považuji za velmi dobrý nápad. 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. V práci není velké množství chyb a překlepů 
(i když se výjimečně vyskytují). Jazyk práce je srozumitelný a netrpí přílišným 
formalistickým vyjadřováním, které je pro studium veřejné správy bohužel dost typické. 
Práce vychází z dostatečného množství odborných pramenů, a to včetně zahraničních. Určitě 
by ale stálo za to více zapracovat na souhrnu práce, a to zejména v angličtině, která je místy 
značně kostrbatá.  

Práce má zřejmou přidanou hodnotu. Za nejpřínosnější považuji formulaci devíti typů 
problémů spjatých se vzděláváním úředníkům a zejména pak pokus seřadit tyto problémy na 
základě jejich závažnosti (dle expertních posudků).  

Závěru práce by možná prospělo, kdyby autorka více diskutovala možná zobecnění a 
možné pokračování své práce dalšími výzkumníky. Autorka velmi správně vymezuje limity 
případové studie, jako základního výzkumného designu, o který se práce opírá (strana 11-12). 
Pomohlo by ovšem, kdyby na základě své zkušenosti a práce formulovala konkrétněji v čem 
by bylo dobré na její výsledky navázat a jak její zjištění podpořit či vyvrátit. 

Na závěr je třeba znovu ocenit výběr i zpracování tématu. Studentka na práci pracovala 
soustavně a systematicky a na výsledné podobě je to patrné.  

 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“ a případně ji ocenit i jako práci vynikající. 
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