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V předkládané diplomové práci se autorka zabývá veřejně politickým tématem a pracuje i 
s metodami, které k public policy patří a také způsob výkladu a nahlížení na věci je specifický 
právě pro tento obor. Protože veřejná politika není mým expertním oborem, budu se 
diplomovou práci snažit hodnotit z obecnějšího hlediska, které je platné pro všechny 
závěrečné studentské práce pocházející ze sociálně vědních nebo i humanitních oborů.  
Myslím, že i v souvislosti s řešeným tématem je takový přístup docela dobře možný a 
relevantní. 

Diplomantka se ve své práci rozhodla analyzovat čtyři vybrané strategické dokumenty 
města Moravská Třebová, které se týkají jeho dalšího rozvoje. Analyzuje je z hlediska potřeby 
jejich vzniku, aktérů, kteří se tvorby podkladů zúčastnili, jejich obsahu, komplexnosti a 
(ne)úspěchu implementace. V této souvislosti se nicméně nabízí otázka, jakým způsobem a 
proč si autorka vybrala právě ty konkrétní čtyři dokumenty (strategický plán města, plán 
ekonomického rozvoje, komunitní plánování sociálních služeb a plán na využití budovy 
uzavřeného dětského oddělení) ? Nemohl by jiný výběr vést k jiným souhrnným závěrům?  
Jednotlivé case studies jsou z mého hlediska zpracovány odborně, ale přece jenom poněkud 
formálně. Možná by stálo za to doplnit analýzu i výpověďmi zainteresovaných aktérů. 

Součástí práce byl i vlastní výzkum (anketa) mezi veřejností – občany Moravské Třebové 
a jejich reflexe problémů města. Výzkum se sice potýkal s velmi nízkou návratností, ale jeho 
organizace je sama o sobě dost náročnou záležitostí, proto oceňuji odvahu autorky, že se do 
podobného výzkumu pustila. (Otázka do diskuse: Jak si zpětně autorka vysvětluje nízkou 
návratnost? Byl to podle jejího názoru jen slabý zájem občanů o věci veřejné nebo tento 
neúspěch měl i své metodologické souvislosti?)   

Téma práce je aktuální, oceňuji rovněž jeho využitelnost v praxi (autorka uvádí, že její 
práce bude použita pro potřeby města Moravská Třebová, a že rovněž ona sama bude pracovat 
na tvorbě komunálních politik daného regionu). Zejména v kapitole 4., která se týká 
vybraného města a jeho sociálně – historického „backgroundu“ je dobře vidět osobní znalost 
prostředí města Moravská Třebová. 

Za trochu problematické považuji teoretické zakotvení práce, v něm se autorka zabývá 
poměrně širokým spektrem sice důležitých pojmů, ne všechny z nich ale lze relevantně 
vztáhnout k potřebám práce (např. kapitola 3.3 „Demokracie a občanská participace jako 
teoretický koncept“, kde je demokracii věnována minimální pozornost, a to téměř bez 
souvislosti s tématem). Naopak úplně chybí vymezení okrajového regionu (jehož je podle 
autorky Moravská Třebová reprezentantem), který je tak deklarován pouze v názvu práce.  

Práci by pravděpodobně prospěla také hlubší kritika takových strategických dokumentů 
obecně. To znamená, určitý vhled do toho, jakým způsobem se v ČR připravují a případně 



uvádějí nebo neuvádějí do života: Jsou takové dokumenty záležitostí spíše formální nebo 
dobře vystihují situaci daného regionu  nebo obce?    

Na str. 77 se autorka pokouší o subjektivní hodnocení procesu formování analyzovaných 
politik formou kvantifikované škály, myslím, že ani tento přístup není příliš šťastný, protože 
z něho není jednoznačně čitelné, jak k daným hodnotám autorka došla. Její motivace pro 
takový postup je sice zřejmá (ohodnotit jednotlivé fáze a součásti procesu formování politik), 
ale domnívám se, že by v daném případě bylo lepší, kdyby svůj postup detailněji a otevřeněji 
popsala. 

Práce má také řadu sice drobných, ale viditelných formálních nepřesností (např. číslování 
kapitol, některé odstavce jsou v textu dvakrát: viz str. 65 a 66).  

Diplomová práce nicméně splňuje podmínky pro obhajobu, a tak ji doporučuji přijmout a 
vzhledem k výše zmíněným obsahovým připomínkám navrhuji známku na rozhraní mezi 
velmi dobře a dobře. Definitivní rozhodnutí tak bude záviset na průběhu obhajoby a na 
schopnostech diplomantky vypořádat se s výše zmíněnými připomínkami. 
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