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Diplomová práce Štěpána Mairovského je přínosnou prací, neboť kvalitně zpracovává významné a
aktuální téma, jež je v českém prostředí dosud pouze velmi málo analyzováno. Téma „občanského
příjmu“, v českém kontextu známé spíše pod termíny „všeobecný základní příjem“ a „nepodmíněný
základní příjem“, se v českém akademickém prostředí začalo rozebírat především od roku 2007 a
v rámci občanské společnosti a politické veřejnosti zejména v roce 2013, kdy probíhala celoroční
Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem ve všech zemích EU a ve Švýcarsku.
Specifickým a cenným přínosem Mairovského práce je interdisciplinární a transdiciplinární
schopnost propojit perspektivy veřejné a sociální politiky, politologie a politické filosofie a z tohoto
hlediska mapovat klíčové charakteristiky občanského příjmu a zpracovat jeho potenciální aplikaci
v České republice.
Autor diplomové práci si tímto způsobem stanovil zásadní výzkumné otázky. Ptá se na
možnosti implementace občanského příjmu v ČR na pozadí teoretického i aplikovaného zkoumání,
jak se jej podařilo uplatnit či prosazovat jinde ve světě (Aljaška, Namibie, Írán, Švýcarsko, EU).
Přitom zkoumá, jak by tato implementace mohla řešit aktuální otázky sociální politiky a politiky
zaměstnanosti a jaké souvislosti a důvody jsou spojeny s možností úspěšného uplatnění občanského
příjmu v ČR. Tyto otázky jsou inovativní a na základě studia relevantní české a zahraniční literatury
zdařile navazují na dosavadní zkoumání občanského příjmu v ČR a ve světě.
Struktura práce je systematicky pojata. Výklad začíná vymezením pojmu občanského
příjmu a postupuje prostřednictvím analýz současné sociální politiky v ČR, zdůvodněním zavedení
občanského příjmu v ČR a návrhy na jeho implementaci, včetně specifikace jeho podstatných
aspektů v této věci. Autor práce tím komplexně pojal dané téma v českém prostředí v logickém sledu
argumentů se znalostí teoretického zpracování tématu v dějinách i v současnosti. Zabývá se koncepty
občanského příjmu, který vypracovali Philippe Van Parijs, Götz Werner a další významní autoři.
Nesporným kladem je zpracování možné aplikace občanského příjmu v ČR právě v návaznosti jak na
teoretické znalosti, tak i obeznámenost s praktickým politickým a právním prostředím v ČR. Tomu

odpovídá především kvalitativní způsob zpracování dat a teoretických zdrojů, především pomocí
interpretace prostřednictvím přístupů koncepcí sociální a veřejné politiky. Uplatnění tohoto
metodologického přístupu vedlo ke zdařilému závěru práce.
Autor diplomové práce plně dosvědčil, že je schopen nastudovat potřebné články a knihy v
českém jazyce i v zahraniční literatuře. Dokázal, že je skutečně schopen textové zdroje dobře
koncepčně zpracovat a zvolit si přiměřenou strukturu práce. Jeho diplomová práce dokládá, že dané
téma byl schopen kvalitně zpracovat. Práce přináší podněty pro další zkoumání daného tématu,
splňuje svůj sledovaný záměr a požadavky kladené na diplomovou práci v daném oboru.
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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