
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Petry Kutálkové „Přístup ke 

spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi jako problém veřejné politiky 

 

Práce se zabývá aktuální problematikou,  která však v teoretické reflexi veřejné politiky patří 

k nerozpracovaným problémům. Práci hodnotím z pohledu jednotlivých aspektů kladených na 

doktorskou disertační práci následovně: 

a) Výběr tématu, jeho aktuálnost 

Soudobá  reflexe problému obchodu s lidmi je analyzována spíše z pohledu praxe. Chybí 

teoretická reflexe problému, která by obchodování s lidmi analyzovala jako veřejně 

politický problém. Z  tohoto hlediska disertační práce nabízí teoretickou reflexi problému 

opřenou o fungování politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi.  Disertační práce 

diagnostikuje „bílé místo“ v teoretické reflexi, které je předmětem disertačního zkoumání.  

b) Výzkumné cíle  

Disertantka definuje hlavní cíl, jímž je „analyzovat, popsat a porozumět fungování opatření 

politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi, která mají sloužit k zajištění přístupu ke 

spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi“ (s. 17). Konstatuji, že takto definovaný hlavní 

cíl byl naplněn. Jak je zjevné, jedná se o cíl převážně deskriptivní, analytický a explanační. 

Zde se nabízelo zároveň cíl doplnit o syntetický rozměr, tedy o explicitně definovaný 

očekávaný přínos disertace pro oblast teorie veřejné politiky. Tuto moji připomínku 

částečně  eliminuje druhý dílčí cíl, který je ale zaměřen implementačně. 

 

c) Výzkumné otázky 

Na předmět zkoumání a  výzkumné cíle logicky navazují výzkumné otázky. Logická 

inference je zřejmá. Disertantka stanovuje tři „hlavní“  výzkumné otázky (s. 18), které 

dekomponuje na  dílčí podotázky. Otázky jsou relevantní. Formálně je možné se otázat, zda 

by nebylo vhodnější dílčí otázky syntetizovat? Třetí otázka zůstává (z pohledu její odpovědi 

v disertaci) spíše otevřená, či jak samotná disertantka uvádí, že ji ponechává „v 

nerozpracované podobě“ (s. 19). Osobně bych v takovém případě takto  nezodpovězenou 

výzkumnou otázku   neformuloval, resp. je přeformuloval s avízem očekávané otevřenosti.  

 

d) Teoretická východiska, vhodnost teoretického rámce  

Disertantka se opírá  o  teoretický rámec institucionalismu. Problém obchodu s lidmi tedy 

staví v kontextu analýzy role institucionálního prostředí a analýzu aktérů. K tomu využívá 

Scharpfův institucionalismus zaměřený na aktéry a ideu sociální konstrukce cílových 

skupin. Mgr. Kutálková prokazuje, že ovládá teorii veřejné politiky a dovede ji využít jako 

výzkumné paradigma pro zkoumání vlastního problému. Toto  východisko považuji za 

odpovídající povaze předmětu zkoumání. Pokládám takový přístup za vcelku logický a 

pochopitelný,  neboť avizovaný pohled na problém obchodu s lidi je „veřejně politický“ 

pohled. Protože  problém obchodování s lidmi není jen otázkou veřejně politickou, ale i 

ekonomickou, právní, etickou, psychologickou, sociologickou atd., nabízelo se v disertaci 

tuto skutečnost alespoň okrajově zmínit. Takový přístup by umožnil více „vyniknout“ (ve 



smyslu (specifikace) přínosu disertační práce. K tomu dodávám, že v České republice dosud 

nebyla zpracována taková komplexní teoretická analýza daného problému,  jak ji přináší 

posuzovaná disertační práce. 

Celkově konstatuji, že teoretický rámec je vhodně vymezen. Určitou připomínku (či 

výhradu) mám k části 5, kde jsou vymezeny některé klíčové pojmy a k části 6.1, kde jsou 

mezinárodní dokumenty a části 6.4.4. Tyto části  (přesněji část těchto problémů bych zařadil 

do metodologického rámce) a také je funkčně zkrátil s patřičným odvoláním se na citované 

zdroje a autority. Dosáhlo by se tak větší „úspory“ ve smyslu redukce poměrně rozsáhlé 

disertační práce.   Ostatní části jsou fundovanou analýzou, které poskytují řadu zajímavých 

informací pro odborného čtenáře i pro laika. Tyto části práce svědčí o ton, že disertantka je 

velmi podrobně obeznámena s daným problémem, dovede jej analyzovat a navrhovat 

praktická doporučení pro zvýšení účinnosti politiky boje proti obchodu s lidmi. 

e) Použitá metodologie a přiměřenost použití výzkumných metod 

Disertantka avizuje použití „interpretativní“ výzkumné metodologie, přičemž  extenzi 

tohoto pojmu blíže osvětluje s využitím diskuse některých autorů zabývajících se daným 

problémem. Volbu této metodologie považuji za přiměřenou povaze výzkumného 

předmětu, který již svým názvem („přístup ke spravedlnosti…“) avizuje, že se jedná o 

normativní problematiku. Proto vcelku oprávněně disertantka uvádí, že interpretativní 

výzkum ve formálním slova smyslu nepracuje s hypotézami (s.30). Nabízená analýza je 

tedy kvalitativním zkoumáním. Pro disertantku se proto problém výzkumu obchodu s lidmi 

stává otázkou „porozumění“ problému. Takový přístup je  oprávněný a navíc poměrně 

interdisciplinárně inspirativní, kdy je v dalším zkoumání možné využít fenomenologickou 

metodologii, resp. fenomenologicky orientovanou sociologii.  

V kontextu „interpetativní“ metodologie Mgr.Kutálková využívá vedle obecně vědních 

metod i tvořivě modifikovanou analýzu událostí. Jde o analýzu událostí v segmentu politiky 

boje proti obchodování s lidmi, kde významnou roli mají instituce.  

Při výběru institucí byla zvolena jednak rešerše zahraniční literatury zabývající se danou 

otázkou a taktéž tato selekce byla  ovlivněna zkušeností autorky s daným problémem.  

Kladně hodnotím, že Mgr. Kutálková tento problém zaznamenává i formalizovaně ve formě 

matice (viz příloha 1). Pro empirické zkoumání byla použita primární a sekundární data.  

Dalším klíčovým zdrojem informací se staly veřejně politické dokumenty. Mgr. Kutálková 

přitom prokazuje, že dovede analyzovat obsah dokumentů, vytěžit potřebnou informaci a 

tuto analyticky zpracovat. Z disertační práce je zřejmé, že  disertantka je důvěrně 

obeznámena s daným problémem, protože v dané oblasti dlouhodobě působila a disponuje 

tak, jak sama uvádí,  poměrně rozsáhlým archivem dokumentů. Realizovala téměř tři 

desítky polostrukturovaných rozhovorů s aktéry zabývajících se daným problémem. Ze 

speciálně vědních metod byla dále použita metoda zúčastněného pozorování. Konstatuji, že 

disertantka dovede tvořivě použít metody veřejné politiky pro analýzu vědeckého 

problému. 

 

 

 



f) Zhodnocení přínosu  disertace pro  teorii veřejné a sociální problematiky 

Přínos práce je evidentní. Spatřuji ho  především v tom, že v soudobé teorii dosud daný 

problém takto komplexně nebyl zkoumán. Zároveň jde o pohled veřejně politický, který  

přispívá k interdisciplinárnímu zkoumání obchodu s lidmi. Na straně druhé se nabízelo více 

syntetizovat a generalizovat zjištěné závěry. Disertantka se primárně soustředila do oblast 

doporučení  (tedy implementované teorie či praxe). To se vcelku dá pochopit, protože se 

daným problémem dlouhodobě zabývá (resp. zabývala), takže dovede identifikovat klíčové 

problémy a potřeby účinného politiky boje proti obchodu s lidmi. Proto také v závěru, kde 

taktéž očekáváme zobecnění přínosů pro vědu, převažují doporučení či navrhovaná opatření 

v rámci boje proti obchodování s lidmi. Přínos práce vidím i v tvořivě kritické analýze 

pramenných zdrojů, ve schopnosti použít obecné koncepty veřejné politiky pro zkoumání  

určitého problému veřejné politiky.  

 

g) Otázky do diskuse 

1. V čem spatřujete přínos práce pro vědeckou teorii? 

2. Vymezte základní předpoklady a charakteristiky  pro vytvoření efektivního fungování 

politiky boje proti obchodu s lidmi v zemích EU a v ČR. Je ČR specifická svým 

postavením boje proti obchodu s lidmi? 

Celkový závěr: 

Doktorská disertační práce  Mgr.Petry Kutálkové  splňuje všechny obsahové a formální 

náležitosti na tento druh kvalifikační vědecké práce. Disertační práci doporučuji k obhajobě a 

na základě úspěšné obhajoby doporučuji udělit příslušný vědecký titul „PhD“ v daném oboru. 

 

V Praze, dne  18.5. 2015 

 

 

                                                                            Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 


