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Diplomová práce Miroslavy Vinšové se zabývá analýzou sociálních prvků české rozpočtové 

politiky v prvním desetiletí 21. století. Protože sociální politika je v ČR stále podhodnocena, je každá 

snaha o analýzu, zhodnocení a navržení opatření, která by přispěla k lepší koordinaci sociální 

a rozpočtové politiky, velice vítána. A právě tato opatření vyplývající z analýzy rozpočtové politiky 

(jak levicových, tak i pravicových vlád) navržená v závěru považuji za největší věcný přínos této 

diplomové práce pro praxi.

Autorka si v úvodní kapitole práce stanovila tři výzkumné otázky, které velice dobře postihují 

danou problematiku. V rámci těchto otázek byly vyvozeny dvě testované hypotézy, které rovněž 

dobře vymezují směřování práce. Všechny výzkumné otázky jsou v poslední kapitole práce

dostatečně zodpovězeny a hypotézy falzifikovány, respektive verifikovány. Případná připomínka 

směřuje k délce samotného závěru, kterému je věnována pouze jedna necelá strana, což je neúměrné 

k délce diplomové práce. To lze tolerovat jen za předpokladu, že strany 64-74 jsou považovány

za předzávěr práce.

Struktura práce je logicky koncipována. Teoretická i praktická část jsou vyvážené. I po grafické 

stránce se jedná o práci přehledně uspořádanou. 

Metodologie práce je postavená na třech hlavních metodách, a sice SWOT analýze, analýze 

veřejně-politických dokumentů a analýze statistických ukazatelů. Všechny tři metody plně 

korespondují s výzkumným cílem práce. Autorka je účelně a smysluplně aplikuje k získání odpovědí 

na výzkumné otázky. 

Teoretická východiska práce jsou logicky členěna na čtyři širší a do značné míry obecné oblasti 

pokrývající sociální politiku, sociální stát, rozpočtovou politiku a teorii veřejné volby a politický 

cyklus. 



Chvalitebné je množství a pestrost dat, které autorka pro potřeby diplomové práce využila. Rovněž 

oceňuji snahu o vlastní zpracování grafů a tabulek.  

Otázky k diskuzi:

 Jak se autorka vypořádala s faktem, že se některé kroky vlád promítly 

do makroekonomických ukazatelů až po skončení jejich funkčních období?

 Mohla by autorka vysvětlit, proč do koaliční vlády ODS (a tudíž i jejich výsledků 

dosažených v sociální oblasti, promítnutých následně do grafu sociální kvóty) zahrnuje 

i období úřednické vlády Jana Fischera?

 Co se týče čtvrtého návrhu opatření na sladění sociální a rozpočtové politiky (str. 73), jaké 

další konkrétní kroky – mimo daňových úlev – by podle autorky přispěly k vyšší míře 

zapojení soukromých subjektů do systému sociální pomoci? 

Tato práce splňuje – a v některých ohledech dokonce převyšuje – formální i obsahové požadavky 

kladené na diplomové práce. 

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