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Práce si stanovuje velmi ambiciózní cíl: Vyhodnotit politiku sociálního začleňování a procesy, 
které s ní souvisejí, v českém prostředí od roku 1989. Ke splnění tohoto úkolu sesbírala autorka 
velké a dostatečné množství adekvátní literatury, metodicky se připravila a postupně zhodnotila 
klíčová rozhodnutí veřejné správy, změny ve vývojových trendech, možnosti a limity jednotlivých 
opatření. Zvláště se pak zaměřila na vznik a činnost Agentury pro sociální začleňování, jejíž pojetí 
srovnává s modelem dlouhodobě uplatňovaným ve Španělsku. V práci se podařilo soustředit 
úctyhodné množství informací a stanovisek odborníků. Přehledový ráz pojednání - obecně asi 
méně vhodný pro diplomové práce – a její veliký tematický rozsah jsou však také limitujícími 
faktory. Je zřejmé, že některá témata by si zasloužila hlubší rozbor a sama by vystačila na pojednání 
stejné délky. Přínos práce tak lze spatřovat zejména v tom, že tvoří paralelu k odborným pracím 
shrnujícím vývoj naši politiky sociální integrace, ve které je prostor k vyjádření odborníků, kteří se 
na ní podíleli a dodnes podílejí. Práce však nenabízí dostatečně soustředěný pohled na žádnou 
z projednávaných dílčích problematik tak, aby se mohla stát vodítkem pro její další rozvoj.
Z obecného rázu práce vyplývá také poměrně velká obecnost výzkumných otázek. Pro přehlednost 
uvádím:

 V čem spočívaly hlavní změny institucionálního a organizačního prostředí české politiky 
sociálního začleňování v období od roku 1989 do současnosti?

 Jaké faktory k těmto změnám vedly?

 Jak chápou důvody těchto změn experti?

 Proč mají změny danou podobu?

 Kde se tvůrci/iniciátoři změn inspirovali?

 Ovlivnil tyto změny vstup ČR do EU? Pokud ano, tak jak?

 Jakou roli hrají v české politice sociálního začleňování instituc

Takto položené otázky vedou autorku napříč problematikou a obdobím více než dvaceti let a není 
úplně jisté, zda umožňují úplně doslovně dodržet výzkumný design, o kterém autorka mluví na str. 
19 a dále.

Práce je velmi přehledně členěná. Autorka postupně klade výzkumné otázky, aby se následně 
velmi podrobně věnovala otázce metody práce. Dále představuje teoretická východiska a uvádí 
čtenáře do problematiky sociálního vyloučení. Teprve takto připravená popisuje problematiku 
sociálního začleňování v českém a evropském kontextu. Celá práce pak vrcholí kapitolou 8., ve 
které autorka prochází dvanáct nejdůležitějších momentů ve vývoji české politiky soc. začleňování. 
Největší prostor je pak věnovaný vzniku a vývoji Agentury pro sociální začleňování. Na konci 
kapitoly 8 autorka představuje základní problémy, se kterými se sociální integrace v českém 
prostředí potýká a které tvoří limity pro její úspěšnost, a naznačuje, kam by se úsilí o sociální 



začleňování mělo ubírat do budoucna. Následuje shrnující kapitola a stručný závěr. Je třeba říct, že 
tato struktura práce je velmi přehledná a z hlediska oponenta jí není co vytknout. Autorka této 
pečlivě uvážené struktury dobře využívá mimo jiné k postupnému zavádění pojmů a k představení 
myšlenkového paradigmatu, ve kterém se bude následně pohybovat. V badatelské části práce 
(zejména klíčová kap. 8) je pak čtenář dobře připravený na posouzení tezí a závěrů respondentů a 
autorky samotné. Autorka v práci v zásadě správně a pečlivě sbírá argumenty pro svá tvrzení,
nemanipuluje názory respondentů a dává dostatečný prostor k vyjádření jejich názorů. 
Argumentační sílu práce však limituje, jak už bylo naznačené, její přílišná šíře. Některé otázky by si 
zasloužili hlubší rozbor, bylo by potřeba zvážit více hledisek. 

Z hlediska metody práce si autorka vede v zásadě dobře, jak už bylo vícekrát řečeno. Struktura 
práce, postupná expozice problémů, představení metod svědčí o dobré obeznámenosti autorky se 
standardizovanými postupy vědecké práce. Ve stěžejní kapitole číslo 8, která představuje samotné 
výsledky autorčina bádání, je však třeba upozornit na několik faktorů, které mohou negativně 
ovlivňovat celkové vyznění práce. Základní problém představuje přílišná obecnost, o které už byla 
řeč. Snaha obsáhnout všechny problémy a komplikovaný vývoj během dvacetiletého období podle 
oponenta vede k dalším dílčím problémům, na které je třeba upozornit.

1. Výběr respondentů: Autorka upozorňuje, že jelikož se jedná o tzv. účelový výběr vzorku, který 
je založen do značné míry na úsudku výzkumníka, je dobré mít na paměti, že data z takového 
výzkumu nelze příliš zobecňovat. Ale její závěry pak mají obecný ráz a je legitimní se zeptat 
například, proč jsou mezi pouhými 8 respondenty Jan Černý i Karel Novák, dlouholetí 
spolupracovníci, jejichž názory se jistě mohly utvářet do určité míry společně a ve vzájemné 
diskusi; proč mezi respondenty není žádný Róm, proč tam není nikdo z Moravy apod.

2. K tomu lze připojit dotaz, proč se k jednotlivým otázkám nevyjadřují vždy všichni 
respondenti. Bylo by to mnohem přehlednější a jednoznačnější. Není mezi nimi provedená 
komparace.  

3. Ještě v jednom ohledu se lze zamyslet nad prací s respondenty. Autorka se jich nejprve ptá 
na názor, který potom doplňuje fakty přečtenými v literatuře. Sama tento postup explicitně 
deklaruje. Toto není úplně vhodné, protože čtenář získává prvně určitý dojem, pak si teprve 
doplňuje poznatky o daném jevu. Na jiných místech pak musí zůstat u toho, že mu je daný 
historický jev zpřítomněn pouze na základě dojmu respondentů. Dobře to zjevuje příklad ze 
strany 93: „Také Anna Šabatová má dojem, že Evropská unie agendu sociálního začleňování 
ovlivňuje minimálně skrze evropské dotace: „Asi můžu odhadovat, že by to bylo ještě horší, 
kdybychom nebyli v EU, a taky část programů je z evropských peněz, takže to si myslím, že v 
tom to má velký vliv. S pomocí evropských peněz se dělá plno projektů.“ Máme tady poměrně 
jasné a dobře měřitelné výstupy a ptát se zde na dojem aktérů by mělo být až něčím 
doplňujícím. Existuje např. evaluace projektů OP LZZ zaměřených na integraci Romů.
Kdybychom byli poučeni o těchto faktem, mohla být otázka pro respondenty konkrétnější a 
odpověď mít větší vypovídající hodnotu.

4. Na straně 66 uvádí autorka tabulku klíčových změn, které ovlivnili politiku sociální integrace 
po roce 1989. Tato tabulka je určující pro zaměření zbytku práce, proto je nutné se u ní na 
chvíli zastavit. Z hlediska metody je trochu problematické postavit vedle sebe fenomén 
vnější kritiky naší země, což je věc dlouhodobá a je to důsledek konkrétních politik, reformu 
veřejné správy, zadání výzkumu apod. Přináší to řadu dílčích problémů např. v časovém 
seřazení jednotlivých událostí a jejich dopadu. Vedle typologie „událostí“ by bylo také dobré 



pečlivěji přistoupit ke každé z nich. Například „zrušení okresních úřadů a převod kompetencí 
na obce“ představuje jen fragmentem události „transformace veřejné správy“, která se 
výrazněji promítla do pojednávané tematiky také zřízením krajů, vytvořením pozice krajských 
koordinátorů atd. Transformace měla dopad přitom nejen na zacházení s bytovým fondem, 
ale dopadla výrazně taky například na systém vzdělávání.

5. Práci by prospělo, kdyby autorka měla jasný názor na to, zda se zabývá veřejnou správou či 
obecněji všemi nástroji, které do problematiky vnesly nějakou změnu. Na str. 87 a dále není 
úplně jasné, zda se míní státní politika nebo princip terénní práce jako takový, respektive 
názor autorky na tuto věc kolísá. Pokud by se mělo jednat o metodu práce jako takovou, pak 
si lze znovu položit otázku, proč se v přehledu klíčových témat nevyskytují i jiné nástroje, 
např. různé formy práce s mládeží, lze se ptát, proč v rámci kritiky dokumentů NAPSI na str. 
63 není zmíněný projekt ČvT NAPSI spolu, byť je uveden v literatuře a mezi respondenty je i 
autor tohoto projektu. 

Oponent by uvítal, kdyby se mohla autorka diplomové práce k těmto metodickým otázkám vyjádřit 
v rámci obhajoby.

Jak už bylo naznačené, autorka využívá bohatou a v zásadně adekvátní literaturu, kterou 
pečlivě cituje podle jednotného klíče. Z formálního hlediska práce „vypadá dobře“, autorka 
dodržuje jednotný styl formátování, členění do kapitol, citací apod. Snad jenom na okraj by bylo 
vhodné poznamenat, že mohla věnovat větší péči závěrečné kontrole textu samotného. Ne úplně 
zřídka se tu setkáme s překlepy a vyšinutími z větné vazby. Z chyb, se kterými se oponent při četbě 
setkal, lze citovat dvě ze strany 49 a 71, neboť se jedná o překlepy k hlubokému zamyšlení: (49) 
MPSV ČR definuje obecné cíle sociálního vyloučení (má být začleňování) a (71) Monitorovací zprávy 
odporu rodinné politiky.

Shrnutí: Z hlediska oponenta autorka nasbírala veliké množství materiálu, přečetla 
úctyhodné množství literatury a dokázala oslovit stěžejní aktéry popisovaných procesů. Ve snaze 
však veškerý materiál využít sklouzává občas k přílišné přehledovosti, nedodržení týchž postupů při 
projednávání témat. Tato témata samotná mohla být vybírána a tříděna s větší pečlivostí.

  
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „2“.
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