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Diplomová práce Kláry Výborné je spojená s realizací dvouletého výzkumného grantu GA UK 

s názvem „Hodnocení reformy politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti v ČR“, jehož jsem 

byla spoluřešitelem a vedoucí projektu. Výsledky uvedeného výzkumného projektu byly 

publikovány v časopise Fórum sociální politiky (2014/6, 2015/1) a budou publikovány v časopise 

Central European Journal of Public Policy pod názvem „A policy fiasco: The institutional (non-) 

reform of Czech public employment services in 2011“. Diplomová práce K. Výborné z větší části 

obsahuje již publikovaná zjištění, což samo o sobě dokládá její kvalitu. Zároveň se mi tato práce 

těžko hodnotí, jelikož jsem u všech článků jejich spoluautorkou. Navzdory tomu se o to pokusím.  

 
Cílem diplomové práce je, jak napovídá název práce, „celkové zhodnocení institucionální reformy 
služeb zaměstnanosti“ (str. 4), konkrétně cílů této reformy, na správnost jejich nastavení a také 
toho, zda došlo k naplnění stanovených. Dále se práce zaměřuje na zhodnocení dopadů 
institucionální reformy na služby zaměstnanosti v ČR. Výzkumné cíle byly převedené do dvou typů 
výzkumných otázek. První typ otázek se týkal cílů reformy: „Jaké byly obecně stanovené cíle 
institucionální reformy? Které z těchto cílů můžeme označit za deklarované, a které naopak za 
nedeklarované? Odpovídaly tyto cíle potřebám a trendům, které se objevily ve vybraných zemích? 
(str. 4) Druhý typ otázek se dotýkal samotného zhodnocení institucionální reformy veřejných 
služeb zaměstnanosti z hlediska cílů a dopadů na jejich fungování a případné identifikace 
politického selhání (policy failure): „Podařilo se naplnit stanovené cíle? Pokud ne z jakého důvodu? 
Jaké jsou dopady institucionální reformy jak pozitivní, tak negativní? Proběhla reforma ÚP v 
souladu s cyklem přijímání změn ve veřejné politice? Kde se případně průběh odlišuje, kde realizace 
reformy selhává?“ (str. 4)  
 
Teoretická východiska autorka vztahuje ke svému výzkumnému problému, jedná se o teorie 
politického cyklu a selhání politiky. Teoretická východiska jsou v kapitole 4. doplněná věcnými 
východisky, která se dotýkají jak příkladů cílů a realizace reforem služeb zaměstnanosti ve 3 
evropských státech, tak obecných trendů typických pro tyto reformy.  
 
Zvolené metody sběru dat (zejména expertní šetření 8 respondentů, 2 ohniskové skupiny) byly 
umožněné díky výzkumnému projektu a s ním spojenému financování. Nasbíraná primární data 
byla analyzována prostřednictvím tematické analýzy vztažené ke sledovaným tématům.  
 
Struktura práce rovněž odpovídá hlavnímu výzkumnému problému i hlavní argumentační linii, 
která sleduje výchozí situaci služeb zaměstnanosti před reformou v r. 2011 (kap. 6), samotnou 
institucionální reformu služeb zaměstnanosti v r. 2011 (kap. 7) a její zhodnocení (kap. 8). V závěru 



 

 

 

K. Výborná vztahuje dosažená zjištění k výzkumnému cíli a výzkumným otázkám, přičemž využívá 
teoretická i věcná východiska práce.  
 
Celkové hodnocení práce: Předkládaná diplomová práce Kláry Výborné splňuje nároky kladené na 
závěrečnou práci na katedře veřejné a sociální politiky a v mnoha ohledech je i překračuje.  
Doporučuji ji přijmout k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  
 
 
Datum: 10.6.2015                                                                                       Mgr. Kotrusová Miriam, Ph.D 
  


