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Aktuálnost tématu: Diplomová práce Anety Rudolfové se zabývá novelou zákona č. 359/1999 Sb. o 
sociálně-právní ochraně dětí, která vešla v platnost v lednu 2013. Tímto zákonem se výrazným 
způsobem mění filosofie ochrany ohrožených dětí ve smyslu větší preference výchovy v rodině 
(biologické, pěstounské) před institucionální péčí. Zároveň zlepšuje pracovní podmínky pěstounů a 
zavádí standardy kvality do péče o ohrožené děti. Práce má velký přínos v tom, že se zabývá postoji 
klíčových aktérů k reformě, kteří významným způsobem ovlivňují její implementaci do praxe.  
 
Cíle práce a jejich naplnění: Hlavním cílem této práce bylo porozumět postojům zainteresovaných 
(klíčových) aktérů k probíhající implementaci uvedené novely. Dílčími cíli práce bylo identifikovat 
klíčové aktéry, jejich celkové postoje k dané problematice a také jejich perspektivy. Stanovené cíle 
práce byly naplněné na vysoké úrovni.  
 
Metodologie a teoretická východiska: Jak metodologie, tak teoretická východiska práce jsou 
zpracované velmi dobře a odpovídají cílům diplomové práce. Autorka využívá jako hlavní metodu 
expertní šetření a jako metodu pomocnou rychlou analýzu aktérů, s jejíž pomocí identifikovala 
klíčové aktéry a pak s nimi provedla polostrukturované rozhovory. Vyzdvihla bych využití tzv. 
member checkingu pro zvýšení validity jejích zjištění. Autorka využívá ve své práci veřejně-politické 
teorie, konkrétně teorii advokačních koalic a teorii A-A-A.  
 
Diplomová práce Anety Rudolfové je ukázkovým příkladem závěrečné práce, a to jak z hlediska 
strukturace výzkumného problému, stanovení výzkumných cílů a otázek, tak metodologického i 
teoretického uchopení zkoumané problematiky. Zároveň bych vysoce ocenila způsob zpracování, 
stylistiku a formulace.  
 
Celkové hodnocení diplomové práce:  Ve své závěrečné práce Aneta Rudolfová prokázala, že je 
schopná samostatně, na vysoké teoretické i metodologické úrovni zpracovat problém veřejné 
politiky. Úroveň této práce je vysoká a vzhledem k tomu doporučuji práci přijmout k obhajobě, 
hodnotit ji známkou „výborně“ a navrhnout práci na pochvalu děkanem.  
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