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Autor využil v diplomové práci své několikaleté profesní zkušenosti v Agentuře pro sociální
začleňování. S odkazem na dostupné studie a práce k tématu sociálního začleňování a s využitím
metodických a výzkumných podkladů Agentury zpracoval dvě případové studie – ex ante evaluace
zaváděných politik sociálního začleňování v obcích Větřní a České Velenice. Na těchto dvou
příkladech dokládá rozdílné přístupy a míru motivace představitelů těchto obcí k prosazování
doporučovaných opatření pro místní politiky sociálního začleňování. S využitím teorie sociálních
konstrukcí cílových skupin dochází k závěru, že rozdílná ochota k realizaci opatření na místní
úrovni může vycházet také z rozdílné konstrukce cílových skupin. V obci České Velenice byla
definována cílová skupina šířeji a převážil zde přístup „pomoci potřebným“, který vytvářel
předpoklady pro vedení obce realizovat a obhájit si celou škálu opatření. Ve Větřní se naopak
nepodařilo ani za asistence Agentury zcela překonat zúžený přístup konstrukce cílové skupiny,
která zde byla místními aktéry vymezena jako Romové a nepřizpůsobiví, což vedlo k prosazování
politiky zásluhovosti a neochotě přistoupit například k řešením s finančními nároky pro obec. Autor
je si vědom, že na základě dvou případových studií nelze zobecňovat, nicméně doporučuje na
dalších příkladech ověřit, jaký význam v úspěšnosti prosazování politik sociálního začleňování na
místní úrovni má konstrukce cílové skupiny, i to jak lze pojetí cílové skupiny v obcích případně
měnit (včetně využití tzv. externích driverů změny, jak funguje Agentura pro sociální začleňování).
Autor dále identifikuje rozpor, který v oblasti politiky sociálního začleňování existuje. Politiky
(jejich cíle, normativní ukotvení apod.) se tvoří na národní, případně krajské úrovni, praktickými
vykonavateli jsou však zejména obce v samosprávné působnosti, a tedy s nejasným normativním
vymezením a s velmi slabou znalostí nástrojů sociální politiky. Navíc chybí dostatečná kontrola, jak
jsou samosprávné kompetence plněny a chybí také zákonem dané povinné úkoly samosprávy, stejně
jako evaluace plnění a dopadů přijímaných politik. S tím nelze než souhlasit. Na práci hodnotím
způsob zpracování aktuálního tématu, autor doložil dobrou orientaci v tématu i v dostupné
literatuře, jasně zacílil a formuloval výzkumné otázky a k tomu zvolil vhodné metodologické
postupy.
Z hlediska struktury a formálního zpracování je práce zpracována pečlivě, zasloužila by si však
ještě korekturu a odstranění překlepů v textu.
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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