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Vendula Venclíková se ve své diplomové práci zabývá velmi aktuální koncepcí 

participativního rozpočtování v rámci analýz ekonomického a politického inovování 

demokratického uspořádání v českém i světovém prostředí. Předložila práci, jež je zdařilou 

analýzou, která svědčí o kvalitním výkonu jak z obsahové perspektivy, tak z perspektivy 

formální. Spojuje přitom rozbory politické filosofie a politologie. 

Venclíková svoji práci strukturuje do tří částí. V první se věnuje teoretickým 

východiskům participativní rozpočtování, v druhé části zkoumá participativní rozpočtování 

širším kontextu, konkrétně v teorii uznání, a ve třetí se zabývá tím, jak se participativní 

rozpočtování realizuje v praxi.  

Nejprve se teoreticky zabývá participací jako součástí demokratického modelu 

uspořádání, přičemž se koncentruje na deliberativní aspekty demokracie. Participativní 

rozpočtování následně analyzuje jako inovaci a školu demokracie. Tím si připravuje 

východiska svých dalších rozborů. 

V druhé části zasazuje tyto analýzy do širšího teoretického rozboru, v němž se věnuje 

participativnímu rozpočtování v rámci teorie sociálního, politického a právního uznání. 

Navazuje na teorii uznání Axela Honnetha a její tři sféry: sféru soukromou, sféru státu a sféru 

občanské společnosti. Zabývá se tím, jak občané usilují o odstranění zneuznání právě 

prostřednictvím snah o zavedení participativního rozpočtování a jeho průběžnou realizaci. 

Ukazuje přitom originálně limity dané teorie a možnosti její redefinice a rozvinutí.  

Největší přínos práce spočívá v její třetí části, kde využívá teoretické poznatky při 

praktických rozborech. Rozebírá participativní rozpočtování ve snahách o jeho praktické 

uplatnění ve třech zemích, v Brazílii, na Slovensku a v České republice. Zkoumá model 

v Porto Alegre a ve státě Rio Grande do Sul, model v Bratislavě a v českém kontextu 

(realizované a připravované) dimenze participativního rozpočtování v národní síti Zdravých 

měst, na Praze 7 a pomocí Alternativy zdola.  

Práce je kvalitním pokusem o propojení teoretických a praktických analýz tématu 

v českém i zahraničním prostředí. Autorka se věnuje tématu, jež dosud nebylo v českém a 



slovenském prostředí téměř vůbec zpracováno. Ani ve světovém rámci nebylo dosud 

dostatečně rozebráno s ohledem na integraci teoretických a praktických analýz. Autorka 

předložila diplomovou práci, jež dokládá porozumění danému tématu a schopnost 

rekonstruovat jak jednotlivé teorie, tak i složitou praxi v dané oblasti. O komplexním 

charakteru zkoumaného tématu vypovídají i přílohy diplomové práce, s rozvrhy 

participativního rozpočtování v Rio Grande do Sul, v síti Zdravých měst a v procesu učení v 

rozborech Juliena Talpina.  

Souhrnně lze říci, že rozbory, které autorka předložila v diplomové práci, dosvědčují, 

že se jedná o důkladně zpracovaný text. Vendula Venclíková doložila, že je schopna vybrané 

téma velmi kvalitně zpracovat a analyzovat relevantní teoretické i praktické texty v českém 

slovenském a anglickém jazyce a provést sérii kvalitativních rozhovorů s osobami, jež 

realizují dané téma v praxi. Zřejmá je také autorčina schopnost formulovat i náročné rozbory 

v českém jazyce a rovněž její schopnost uvádět své argumenty v teoreticky pojatý celek. 

Předložená práce Venduly Venclíkové naplňuje požadavky kladené na diplomovou práci na 

FF UK. Považuji ji za výbornou. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji udělení titulu Mgr. 
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