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Diplomovou práci hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací a na řešení problému 

Zvolené téma je svým zaměřením interdisciplinární problematikou, které stojí na průsečíku 

veřejné politiky, politologie, veřejných financí, resp. veřejné ekonomie a sociologie. To klade 

přirozeně nároky na zpracovatele, aby se patřičně orientoval ve východiscích problému. Téma 

diplomové práce je zároveň orientováno na zjištění existujícího stavu v oblasti expertního 

vědění politických stran o mandatorních výdajích. K získání informací bylo potřebné získat 

vlastní empirické údaje. K tomu autorka práce využila vlastní kvalitativní průzkum. 

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Věcný přínos práce a její přidanou hodnotu spatřuji v následujících oblastech. Za prvé je to ve 

východiscích přehledové podání dané problematiky. Za druhé je to provedení  vlastního průzkumu 

s představiteli (experty) jednotlivých sledovaných stran a z něho provedená zobecnění. Ačkoliv se 

autorce  z různých objektivních důvodů nepodařilo získat širší okruh výpovědí, je přesto její 

analýza cenná. Podává  určitou analyticko-syntetickou výpověď o stavu expertního vědění 

politických stran v oblasti mandatorních výdajů v ČR. V tom spatřuji hlavní přidanou hodnotu 

zpracované práce. 

 

3. stanovení cílů a výzkumných otázek a stupeň jejich zodpovězení 

Diplomantka  si ve své práci klade jeden hlavní cíl, který je dekomponován  na  dva dílčí cíle. 

Hlavní cíl je směřován analyticky ke zjištění, jak politické strany využívají expertizy a 

poradenských systémů při svém rozhodování. Dílčími cíli jsou pak zjištění orientované ke 

komparaci, jak se vyvíjela výše mandatorních výdajů státního rozpočtu a zjištění přínosu spolupráce 

politických stran s expertními kapacitami. Cíle odpovídají předmětu zkoumání a jsou splněny na 

velmi dobré  úrovni.  

Eva Králová si klade čtyři výzkumné otázky.  Ty se svým zaměřením orientují k předmětu 

zkoumání a logicky korespondují s cíli práce. Odpovědi na výzkumné otázky jsou patřičně 



 

 

 

argumentovány a podloženy rozhovory s vybranými experty politických stran. 

 

4. struktura práce 

Struktura je logická. Vychází z vymezení výzkumného problému, cílů, metod, výzkumných otázek a 

opírá se o hlavní teoretická východiska. V této části práce diplomantka prokazuje velmi dobrou 

schopnost nalézt a využít vhodné teoretické koncepty pro vytvoření východisek pro vlastní vědecké 

zkoumání. Tato  část práce (kapitola 1 a 2) je přínosná svým přehledovým charakterem. Následující 

kapitoly (3, 4) podávají charakteristiku poradenských systémů a vnitřních poradních  systému 

vybraných politických stran. Tato část práce je přínosná  analyticko-strukturním a obsahovým 

pohledem na daný problém. Pozitivně hodnotím, že autorka práce je věcně kritická k roli  poradců 

politických stran, kteří vstupují do expertní činnosti z „vnějšího“ prostředí. Těžiště práce je 

soustředěno do čtvrté kapitoly, která se zabývá zkoumáním využití expertíz a poradenských 

systémů při rozhodování o mandatorních výdajích. Eva Králová  k tomu využívá nástroje 

kvalitativní analýzy.  

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Diplomová práce Evy Králové je svým obsahem i formou argumentace na velmi dobré úrovni. 

Diplomantka svojí argumentací a úrovní zpracované práce dokládá, že velmi dobře zná danou 

problematiku a že dovede používat odpovídající metody při zkoumání  problému. 

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomantka prokazuje velmi dobrou připravenost k analýze problémů veřejné politiky. Uvádí do 

problému rozpočtové politiky a mandatorních výdajů a tvorby veřejných politik politickými 

stranami. Podává charakteristiku poradenských systémů. Zmíněná východiska tvoří metodologický 

základ pro provedení vlastní analýzy orientované ke zkoumání, jak je využívána expertíza a 

poradenské systémy při rozhodování o mandatorních výdajích. U čtyř parlamentních stran (ANO 

2011, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN). Celkově hodnotím velmi dobrou úroveň propracovanosti 

teoretických východisek a jejich využití ve vlastní analýze. 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Alena Králová prokazuje velmi dobrou schopnost analyzovat problémy veřejné politiky. Ve svém 



 

 

 

zkoumání se opírá o vlastní data. Uskutečnila celkem čtyři rozhovory s poslanci Parlamentu České 

republiky. Rozhovory byly nahrávány na diktafon. K analýze dat byla použita metoda podobná 

tematické analýze. Postup použití je korektní a je podrobně  popsán v diplomové práci (s. 8 – 9). 

 

8. využití literatury a dat 

Diplomantka  se ve své práci opírá o vybrané relevantní zdroje, které se vztahují k řešení daného 

problému. Vybraná literatura dává dostatečný prostor pro vlastní zkoumání. Data (čtyři rozhovory 

s poslanci) byla získána vlastním úsilím diplomantky.  

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce odpovídá obsahovým a  formálním náležitostem, které jsou kladené na diplomové 

práce. Z tohoto hlediska nemám k práci podstatné připomínky. 

 

Otázky do diskuse: 

1. Jak hodnotíte úroveň expertního vědění jednotlivých analyzovaných politických stran 

v oblasti mandatorních výdajů?  

2. Jaký je váš názor na to, že některé strany mají jako „experty“ na určitou problematiku (např. 

i na oblast vámi sledované problémy  rozpočtové politiky, resp. mandatorních výdajů) 

„experty,“ kteří jsou svojí kvalifikací vzděláni v naprosto jiné oblasti? 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „výborně – velmi dobře.“ 

Výslednou známku doporučuji stanovit na základě výsledků  obhajoby. 

V Praze,  28. května 2014 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 

 


