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Znovu předložená a částečně přepracovaná diplomová práce Radky Martinkové se zabývá občanskou
participací na tvorbě české zdravotní politiky. Jak již bylo řečeno v posudcích na práci předloženou 
v minulém semestru, jedná se o velice aktuální, zajímavé, složité a velký potenciál výzkumu 
nabízející téma. Autorka však tento potenciál využila jen částečně.

Protože jsem měla možnost prostudovat práci předloženou v minulém semestru a nyní mám posoudit 
nově předloženou práci, je logické, že obě verze budu srovnávat.

Nově předložená práce doznala vylepšení především v následujícím:
- autorka se pokusila o výstižnější formulaci problému
- v metodologické části si autorka stanovuje kritéria, podle kterých bude analyzovat občanskou 

participaci na zdravotní politice v jednotlivých zemích, což napomohlo k větší přehlednosti a 
částečné redukci popisnosti

- v teoretické části je poměrně zdařile přepracovaná kapitola věnovaná občanské společnosti
- autorka v určité míře rozpracovala analytickou část práce, kde přidala především na objemu, ale i 

kvalitě (např. nová tabulka srovnávající přístupy zemí k občanské participaci na str. 65)
- byla doplněna některá dokreslující schémata (myšlenkové mapy), ne vždy jsou však čtenáři 

pochopitelná
- autorka přeformulovala závěr práce, kde si nyní snaží odpovídat na výzkumné otázky

Avšak v práci zůstává celá řada nedostatků a i výše uvedená vylepšení mají své vady.

Struktura práce po formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na zpracování diplomové práce. 
Autorka však velkou část práce věnuje rozpracování teoretických východisek a to na úkor analytické 
části práce. Teoretická východiska jsou uváděna do zbytečných podrobností, které pak nejsou nijak 
v dalších částech práce využita, chybí provázanost teoretické části s vlastní analýzou. Díky 
přepracování kapitoly o občanské společnosti se autorce podařilo zredukovat záměnu pojmu 
„občanská společnost“ a „občanské sdružení“ (i když na některých místech tato chyba zůstala, např.
str. 14, 16, 19).

Cíl práce a výzkumné otázky jsou stanoveny logicky a odpovídají zaměření práce. Ne vždy se však 
autorce daří v dalších částech práce na tyto otázky reagovat. Výzkumné otázky se od minulé práce 
nezměnily, byly však přidány další zajímavé otázky, kterou jsou uvedeny v rámci vymezení 
výzkumného problému (str. 16). Na některé z těchto otázek bohužel v dalších částech práce není 
vůbec reagováno.

Velkou slabinou práce stále zůstává metodologický přístup. Oproti minulé verzi práce došlo 
k vyškrtnutí metody morfologické analýzy (přičemž použití této metody by práce jistě prospělo, 



avšak v samotné práci opravdu není použita) a jak bylo výše uvedeno určitým vylepšením je 
stanovení kritérií pro mezinárodní komparaci (takto to však není formulováno, autorka používá výraz 
„popis podle kritérií“). Navíc jsou v kapitole o metodologii uvedeny formulace, u kterých chybí 
citace zdroje – v tomto případě Hendl: Kvalitativní výzkum. Portál 2005.

Vlastní analytická část práce (případové studie jednotlivých zemí) je rozšířena z 10 stran (v 
předchozí práci) na 17 stran. Tato část práce doznala jistého vylepšení, autorka přidala řadu 
informací. Avšak stále zůstává problém nedostatečného empirického podložení jednotlivých 
případových studií, každá studie je založena na maximálně dvou zdrojích. Autorce se také příliš 
nepodařilo prohloubit pohled analýzy, a to především v části zaměřené na Českou republiku. Např. 
nepovšimnuty zůstaly poznámky z posudku vedoucího práce, že by bylo zapotřebí hodnotit vztah 
občanské participace ve vztahu k ústavnímu a mezinárodnímu právu, více pracovat s konceptem 
demokracie (vývoje demokracie) atd.

Velkým problémem minulé diplomové práce byla práce se zdroji. Částečně se autorce podařilo citace 
doplnit a vyjasnit, ale stále zůstává mnoho citací v textu (zejména z části o teoretických 
východiscích) bez uvedení v seznamu literatury na konci práce.

K autorčině škodě, že nereagovala na minulé posudky, co se týče upozornění na formální chyby, které 
jsou poměrně snadno napravitelné, např. nesprávné uvedení názvu katedry a informací o 
zakladatelích Veřejné a sociální politiky na FSV či konkrétní upozornění citace chybějící v seznamu 
literatury.

Přestože je práce celkově na velmi slabé úrovni, hodnotím ji jako přínosnou v pokusu o analýzu 
občanské participace na tvorbě zdravotní politiky, autorčin přínos je především v otevření tak 
závažné a málo zkoumané problematiky. Svým alespoň částečným vylepšením se úroveň práce 
dostala podle mého názoru těsně nad hranici doporučení – nedoporučení k obhajobě.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „dobře“.

Pro obhajobu navrhuji otevřít téma ústavního práva ve vztahu k deficitu občanské participace na 
tvorbě zdravotní politiky v ČR. Jaké souvislosti v této problematice autorka spatřuje?
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