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Miroslava Vinšová si zvolila za téma své diplomové práce aktuální problematiku, která se zabývá 

vztahem sociální a rozpočtové politiky v letech 2000 - 2010 podmínkách ČR.  Teoretickými 

východisky je koncept sociálního státu, teorie veřejné volby a idea politického cyklu, jejichž 

„optikou“ je nahlíženo na problém sociálního zabezpečení.  K tomu diplomantka prostudovala 

odpovídající (výběrové) odborné zahraniční a domácí práce. Pracovala samostatně, iniciativně a 

konzultovala danou problematiku. 

Hlavními cíli  práce jsou  analýza sociálních aspektů soudobé rozpočtové politiky v ČR a kritické  

zhodnocení a návrh opatření ke sladění sociální a rozpočtové politiky (s. 5). Konstatuji, že dané cíle 

byly splněny.  V kontextu s daným cílem byly formulovány následující tři výzkumné otázky:  

1. Lze prokázat vliv politického resp. volebního cyklu na sociální politiku?  

2. Jak se do sociální politiky státu promítaly změny, související s volebním úspěchem 

sociálních demokratů či občanských demokratů? 

3. Nakolik makroekonomické faktory ovlivňují/limitují možnosti sociální politiky? 

Teoretickým východiskem pro řešení první otázky se stala teorie veřejné volby. Odpověď na 

druhou otázku byla hledána v kontextu  s vytvořenou hypotézou H1, která prověřovala sociální 

politiku v agendě vlády  ČSSD ve srovnání opoziční ODS. K tomu byla využita data o sociálních 

výdajích v různých volebních obdobích.  

Třetí  výzkumná  otázka byla formulována ve tvaru hypotézy H2: „Realizace sociální politiky státu 

v kritické míře závisí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu na míře deficitu státního rozpočtu 

a vývoji úrovně státního dluhu“ (s. 8). Její verifikace byla založena na komparaci trendů hlavních 

makroukazatelů a trendů sociálních výdajů. 

Autorka diplomové práce shrnuje výsledky svého zkoumání slovy, že nelze prokázat vliv 

politického resp. volebního cyklu na sociální politiku. Taktéž dospívá k závěru, že se nepotvrdilo, 

že vláda sociálních  demokratů výrazněji preferovala sociální politiku ve své vládní agendě 

v komparaci porovnání s vládou občanských demokratů. Závěr je z pohledu ekonomické teorie 

zajímavý, neboť „vybočuje“, resp. „se vyklání“ z paradigmatu downsovské analýzy. Na otázku, zda 



 

 

 

je to důsledek nepříliš odlišné sociální politiky obou zmiňovaných vlád (?), může diplomantka 

reagovat v diskusi.  

M. Vinšová používá ve svém zkoumání dvě třídy metod, a to obecně vědní a speciálně vědní 

metody, které patří do instrumentária veřejné politiky (např. analýza veřejně politických 

dokumentů) či  jiných podpůrných disciplín (např. sociologické a statistické metody).  Tvořivě je 

aplikována SWOT analýza. Ta je použita pro zkoumání výsledků voleb, analýzu legislativních aktů, 

makroekonomických  limitů a výdajů  státního rozpočtu. Diplomantka prokazuje, že dovede tyto 

metody tvořivě použít a na jejich základě formulovat vlastní  doporučení a návrhy pro oblast 

sociální a rozpočtové politiky (viz závěr práce).   

Práce je přínosná. Její přínos spatřuji zejména v tvořivé analýze vztahu sociální politiky a 

rozpočtové politiky. S výhradou lze zmínit, že závěry a doporučení mohly být pojaty šíře a 

strukturovaně.  

Celkově konstatuji, že diplomová práce splňuje všechna obsahová i formální kritéria kladená na 

diplomovou práci.  

 

Závěr: 

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

 

V Praze, 18. května 2013 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 


