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Ve své diplomové práci se autorka vydává na cestu relativně pestrou krajinou formování a realizace politik. 

Právě s ohledem na šíři a rozsáhlost tématu se autorka zaměřuje na místní úroveň a to konkrétně do 

prostředí města, které je spojeno s její profesní a životní dráhou. Tento výběr lze označit jako velmi šťastný, 

neboť z práce patrná velmi dobrá znalost analyzovaného prostředí i extrémní zájem autorky o komunální 

témata a fungování samosprávy obecně. Diplomová práce bude jistě přínosem pro dané prostředí (město a 

rozhodovací struktury v něm). Zároveň lze ale v přílišné profesní a osobní zainteresovanosti D.Zouharové 

v daném prostředí spatřovat i relativně významnou slabinu její práce v podobě možné ztráty objektivity a 

snaze nenarušit osobní i pracovní vztahy s vedení města. 

 

Na 90 stranách textu se autorka nejprve zabývá konceptuálními rámci, kterými lze dané téma uchopit.  

V následujících kapitolách se pak zabývá již konkrétně příkladem města Moravská Třebová a nejprve 

představuje 4 případové studie z oblasti přípravy dlouhodobých koncepcí (Strategický plán rozvoje města, 

Plán ekonomického rozvoje města a Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) i řešení konkrétního problému 

města (využití areálu bývalé dětské nemocnice). Následně se pak snaží o odbornou analýzu přípravy i 

implementace daných politik s tím, že v závěrečných kapitolách nabízí závěrečná shrnutí a přehled všech 

získaných poznatků.   

 

V rámci teoretických východisek je vhodně představeno několik relevantních přístupů jako např. Strategické 

vládnutí, teorie veřejného zájmu, teorie veřejné správy, implementační teorie či občanská participace. 

Většinu z těchto přístupů popisuje relativně zevrubně a prokazuje jejich dostatečnou znalost. Navíc se 

zmiňuje i o některých dalších přístupech (např. arénový přístup) a v dalších kapitolách se pak snaží svůj 

definovaný teoretický aparát skutečně uplatnit. V případě teorie veřejné správy často hovoří o tom, že 

veřejnou správu jako takovou lze dělit na různé její části a diplomantka se zabývá pouze jednou její částí a 

to  územní samosprávou. Předpokládám, že mezi další „části“ veřejné správy zahrnuje i státní správu a kladu 

D.Zouharové tuto otázku: Proč se zabývá pouze samosprávou a nezmiňuje činnost státní správy?     

 

V další kapitole se zaměřuje nejprve na popis analyzovaného subjektu, tedy město Moravská Třebová a dále 

i předkládá zdůvodnění výběru svých případových studií. Oba tyto aspekty jsou nezbytné pro pochopení 

dalších kapitol a autorka velmi vhodně a podrobně uvádí čtenáře do dané lokality.    

 

Výzkumnou a analytickou práci autorky, která se odráží v následujících kapitolách, lze v první řadě ocenit 

s ohledem na rozsah a pečlivost, kterou autorka této práci věnovala. Z diplomové práce je evidentní, že sběr 

a analýza všech představených dat představovala obrovské časové zatížení a stála autorku mnoho energie. 

Zároveň se autorka snaží o svědomité uplatnění nabytých  výzkumných a analytických znalostí. Vhodně si 

vybrala a definovala metody analýzy politik. Jejich samotné uplatnění v praxi už ale naráží omezené 

výzkumné zkušenosti autorky. Jinými slovy správě si vybírá a definuje metody, které ale v praxi neumí zcela 

správně použít, resp. využít jich pro získání všech potřebných informací. Jakkoliv se toto může zdát jako 

významná slabina celé práce, je třeba přesto ocenit snahu a přístup diplomantky.  V rámci case studies si 

autorka definuje několik aspektů, na které se v každém případě zaměřuje a to: Potřeba vytvoření 



dokumentu; Proces tvorby, aktéři a veřejná diskuse; Obsahová charakteristika; Komplexnost politiky. Dále 

pak využívá metodu analýzy aktérů (i když k ní přistupuje trochu svébytným přístupem) a srovnávací 

analýzu, kdy si definuje ukazatele, které posléze srovnává (v zásadě vychází ze strukturace case study). Na 

závěr pak přichází se shrnutím a  závěry, které navíc doprovází souhrnnými přehledy a schématy.  

Není v silách tohoto posudku zaměřit se na všechny drobné metodologické prohřešky a v některých situacích 

poněkud svérázný způsob interpretace získaných dat. Přesto níže uvádím několik aspektů, které není možné 

nechat vez povšimnutí a diplomantka by na ně měla v obhajobně reagovat: 

A) V případě přípravy Strategického plánu ekonomického rozvoje města autorka souhlasí (má za 

„logické“, viz strana 50) s absencí širší veřejné diskuse. Odkud pramení toto její přesvědčení? Proč 
není třeba diskutovat téma ekonomického rozvoje s veřejností zvláště v případě, kdy 
město trápí vysoká nezaměstnanost a strukturální změny místní ekonomiky? 

B) V případech lidského potenciálu potřebného pro vedení a řízení implementace autorka sice 

představuje klíčové aktéry (např. na str. 68 i jinde). Zajímala by mne však osobní angažovat 

představitelů města. Existovali v případě tvorby strategických dokumentů osobnosti města, 
které lze označit za „tahouny“ celého procesu? 

C)  Zásadní námitky lze ale vztáhnout k hodnocení procesu přípravy Komunitního plánu sociálních 

služeb. V první řadě je třeba, aby autorka jasně vymezila Jak chápe termín celková 
komplexnost politiky určené k implementaci? Z textu na straně 73 vyplývá, že komplexnost je 

v jejím podání spíše svázána se zadáním a následnou realizací ze strany městské samosprávy 

(obecně zájmem vedení města o dané téma). Navíc, její tvrzení, že tato strategie nikomu nechybí 
(str. 73) se ukazuje jako nepravdivé, pokud si uvědomíme, že právě příprava tohoto dokumentu 

vznikla „od spodu“ – byla iniciována místními odborníky na dané téma a nikoliv vedením města. 

Logicky se lze proto domnívat, že tato strategie potřebná je, její potřebnost pouze nevidí vedení 

města (které se asi spíše orientuje na ekonomické aspekty).  

 

V rámci celkového hodnocení všech analyzovaných případů se ukazuje, že místní samospráva je ochotna 

realizovat pouze ty strategie, které si sama připraví.  Zároveň z analyzovaných příkladů  nebyla prokázána 

ochota samosprávy k otevřené veřejné diskusi. Ve světle těchto závěrů pak zřejmě nelze hodnotit činnost 

samosprávy tak pozitivně, jak to diplomantka činí. 

 

Přes veškeré výše uvedené připomínky je diplomová práce Dagmar Zouharové vynikající inspirací pro 

zamýšlení se nad dlouhodobými koncepcemi ve městě Moravská Třebová a zcela určitě bude v tomto směru 

v daném místě také využívána. Předpokládám, že v diskusi k obhajobě diplomové práce bude diplomantka 

na výše uvedené připomínky reagovat. 

 

Diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě a s ohledem na její výsledek navrhuji  

hodnocení velmi dobře.      

 

 

 

 V Praze dne 16.6. 2010 

 

         PhDr.Ing. Pavel Mička   

 


