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Cílem práce kolegyně Solnářové je zjistit příčiny neúspěchu programu zjednodušeného zaměstnávání 

cizinců v České republice, který má název Zelená karta (dále jen ZK). Autorka přitom definuje 

neúspěch jako velmi malý zájem cizinců a v tomto smyslu robustní nenaplnění očekávání tvůrců 

programu. Autorka volí adekvátní evaluační proceduru opírající se o hodnocení implementačního 

procesu, které doplňuje rekonstrukcí teoretického modelu programu spojenou s posouzením 

jednotlivých programových nástrojů. Již v úvodu posudku konstatuji, že Solnářová našla relevantní 

odpověď na svou výzkumnou otázku a jednoznačně dosáhla cíle své diplomové práce. Ke způsobu 

naplnění mám jen drobné kritické poznámky. Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji hodnocení 

„A“. Hodnocení opírám o následující argumenty. 

Za prvé, práce má jasně formulovaný výzkumný problém. Formulace dílčích výzkumných otázek 

rozvíjí celkovou výzkumnou strategii. Otázky jsou definovány konzistentně. Rozpracování hypotéz o 

příčinách se opírá o robustní a široce ověřované teorie. Vyjadřovací přesnost autorky je v této části 

textu místy brilantní. Zaměřuje výzkum na ověření hypotéz o příčinách a stanovuje pro tento úkol 

sadu faktorů a podmínek, z nichž odvozuje kritéria pro pozdější hodnocení. Teoretická část je 

zpracována obsáhle a se znalostí relevantní literatury.

Za druhé, volba teoretických východisek studie o příčinách selhání vychází z dosavadních poznatků o 

tvorbě a implementaci vládních programů v České republice. Dostupné znalosti z předchozích 

výzkumů ukazují skutečně na výrazné problémy jak ve fázi výběru a plánování programových cílů a 

nástrojů, tak při realizaci programu a při nedostatečné zpětné vazbě. Tyto metaevaluační souvislosti 

však nejsou v práci při rozpracování teoretických východisek prezentovány. Při rigorózním hodnocení 

by bylo možné ještě autorku upozornit na třetí dimenzi problematičnosti tvorby veřejných programů 

v ČR, a to je nedostatečná definice problémů a absence ujasnění dopadů volby specifických ideových 

a hodnotových východisek logického modelu programu u jeho tvůrců. 

Za třetí, v metodologické části zdůvodňuje svůj výzkumný postup. Opírá se o design případové studie, 

kterou pojímá z hlediska strategie spíše smíšeně, tedy kvantitativně i kvalitativně. Při výběru otázek a 

při koncipování výzkumných nástrojů autorka využívá dobré rozpracování teoretické části, nicméně 

naznačení konkrétních souvislostí o operacionalizaci jednotlivých možných příčin selhání programu 

jsem v metodologické části již nenašel.

Za čtvrté, výsledky výzkumu jsou prezentovány přehledně a systematicky. Přináší relevantní podklady 

pro závěrečnou evaluaci a diskusi. Určitou výjimku tvoří poměrně zdlouhavé pasáže kapitoly o vývoji 

ekonomické migrace do ČR. Zde se mi některé výstupy a přehledy jeví jako poněkud odtažité od 

výzkumných otázek studie. Závěry hodnocení příčin selhání programu ZK jsou průkazné. Také já 

chápu zejména tvorbu málo účinných nástrojů jako pravděpodobně nejsilnější příčinu nezájmu o 

program. Mám ale v této souvislosti na kolegyni následující dotazy.

1. V závěru konstatujete, že cíle programu jsou vztaženy k cílové skupině imigrantů, ale také 

k cílové skupině zaměstnavatelů. Komentujte prosím, jak by se mohl podle vás změnit logický 

model programu za předpokladu, že by cíle byly koncipovány jednak čistě pro imigranty 

z třetích zemí vstupujících na český trh práce a jednak čistě pro české zaměstnavatele. Jinak 



řečeno mohou existovat v obou teoretických modelech programu nějaká nekonzistentní 

opatření? 

2. Uveďte prosím příklad, jak selhání (nedostatky) při formulaci impact modelu (změny 

motivace pro ZK) může mít důsledky v čase pro implementaci a naopak.
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