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Diplomovou práci hodnotím z následujících aspektů následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací a  na samotné řešení problému 

Diplomantka si zvolila za předmět své diplomové práce aktuální problematiku.  K ní existují  

v oblasti  obecné teorie evaluace poměrně hojné domácí i  zahraniční zdroje. Konstatuji, že 

diplomantka se ve své práci omezila především na české a slovenské autory a jejich knižní 

publikace.  

Ve  vztahu k řešené problematice Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)  

pak již diplomantka musela vynaložit výraznější  úsilí k získání interních informací. Tyto informace 

bylo již (s ohledem na povahu problému) mnohem komplikovanější získat. Diplomantce se to 

nakonec podařilo, a to díky skutečnosti, že v rámci studia absolvovala stáž ve státní správě a 

využila získaných kontaktů s pracovníky státní správy (MPSV), kteří se zabývají evaluací OP LZZ. 

Diplomantka na počátku navázala se mnou jako s vedoucím práce potřebný kontakt, 

prokonzultovala zadání, výzkumné otázky, výzkumný postup a problémy evaluace. Poté však naše 

spolupráce  klesala na intenzitě, což bylo podle mého soudu na škodu věci, neboť některé 

připomínky bych jako vedoucí práce spíše neměl dávat, protože patří do kompetence oponenta.  

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Přínos práce spatřuji ve dvou problémech. Prvním je „přehledový přínos“. Jím rozumím skutečnost, 

že práce je využitelná v pedagogickém procesu, kdy studenti, kteří potřebují získat přehledné 

(obecně známé) informace k otázce evaluace, je mohou získat prostudováním diplomové práce. 

Druhý přínos práce, kde již lze hovořit o „přidané hodnotě“, je analýza provedená v části 5 

(případové studii). Zde autorka prokazuje, že na konkrétním případu dovede aplikovat evaluační 

teorii na OP LZZ. Přínosné jsou závěry, které na základě (byť omezeného)  vlastního průzkumu 

prokazují, že soudobá evaluační praxe je v rozporu s teorií.  

 



 

 

 

3. stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Základní výzkumnou otázkou bylo prozkoumat, jak prakticky funguje evaluace ve veřejné politice 

konkrétně evaluace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. To se diplomatce v jádru 

podařilo zodpovědět. Ke škodě věci však konstatuji,že v analýze dominuje deskripce.  To se také 

projevuje i v menším „vytěžení informací“ z provedených rozhovorů. Jestliže se tato příležitost 

k rozhovoru nabídla, pak bych očekával skutečně hloubkový rozhovor, který by podpořil 

komplexnější analýzu evaluačního procesu OP LZZ s podrobnými doporučujícími závěry. 

 

4. struktura práce 

Struktura práce odpovídá logice problému a v této podobě jsme se na ní shodli. Případné kritické 

výhrady k této formální stránce (míněno osnově práce, nikoliv již samotného obsahu) jdou proto i 

na vrub vedoucího práce.  Diplomová práce sleduje logiku obecného a zvláštního. První část 

definuje   teoretická východiska, druhá (část 5.) řeší  konkrétní problém, jímž je případová studie. 

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Diplomantka prokazuje základní schopnosti analyzovat  problémy  veřejné politiky. Analýza je však 

vedena výrazně v rovině deskripce. Dominuje přitom nad syntézou. Konstatuji, že diplomantka 

prokazuje základní (dobrou) schopnost věcně argumentovat. 

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomantka zvolila odpovídající teoretická východiska. Je skutečností, že tyto opřela pouze o 

omezenou množinu teoretických zdrojů, do níž v podstatě nezahrnula zahraniční knižní a 

časopiseckou literaturu. 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Diplomantka prokazuje schopnost analýzy problému veřejné politiky. Ze speciálně vědních metod  

byla použita metoda rozhovoru  s odborníky v dané oblasti. S ohledem na napjatost harmonogramu 

psaní diplomové práce jsem již neměl možnost metodicky pomoci diplomantce s přípravou 

rozhovoru (viz datum provedení rozhovoru 10.5. 2012) tak, aby byly získány další hodnotné 

informace. 

 



 

 

 

8. využití literatury a dat 

Zvolená literatura  odpovídá potřebám diplomové práce s již zmiňovanou kritickou poznámkou 

ohledně volby zdrojů. Pro analýzu daného problému byla zvolena jak sekundární analýza dat, tak i 

získání vlastních údajů.   

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Formální a gramatické stránce práce měla být diplomové práci věnována větší pozornost. Také tuto 

výtku by vedoucí práce neměl dávat za předpokladu, že četl i finální verzi diplomové práce. 

Diplomantka se bohužel dostala do časové tísně, což  jí „zabránilo“ vypracovat kvalitnější práci, 

která se mně  z počátku jevila jako velmi nadějná.   

 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „dobře“. 

 

V Praze, 2. června 2012 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 
 


