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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty 

Práce se týká oblasti dlouhodobě kritizovaného veřejně politického problému - zdravotního 

pojištění regulérních migrantů v ČR v letech 2014-2016 a velmi zdařile navazuje na práce 

věnované tomuto tématu (Jelínková 2011, Dobiášová, Hnilicová 2011, Dobiášová 2014, Dobiášová 

2016).  

Přínosem této práce je vysvětlení policy making designu politiky zdravotního pojištění migrantů v 

posledních 3 letech perspektivou teorie advokačních koalic,  teorie víceúrovňového vládnutí a teorie 

institucionalismu.  Autorka identifikovala hlavní diskursy v debatě v rámci policy making oblasti 

zdravotního pojištění migrantů a hlavní soupeřící advokační koalice v rámci diskursu „náprava 

současného stavu“. Zároveň v několika úrovních institucionálního nastavení určuje klíčové události 

tvorby sledovaného policy designu.  

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka si stanovuje dva uchopitelné cíle: „na základě analýzy identifikovat relevantní aktéry, 

popsat jejich cíle, vztahy, role a dopad na proces tvorby politiky“ a  

„identifikovat a vysvětlit hlavní události v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců za 

vymezené období“, od kterých odvozuje výzkumné otázky. Výzkumné otázky jsou 

vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny.  

 

3) Strukturace práce; 

 

Práce je přehledným způsobem strukturována do sedmi logicky na sebe navazujících kapitol. 

Autorka prokazuje výborné analytické schopnosti, kdy za využití četných dokumentů (právní 

normy, články, advokační, strategické, manifestační dokumenty a též mluvené projevy) 

sofistikovaným metodickým přístupem (viz dále) dochází k zajímavým závěrům.  

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autorka prokazuje schopnost odborné argumentace. Zejména oceňuji schopnost propojení 

teoretického rámce s výsledky vlastní práce s dokumenty. 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

 

Autorka inovativně pracuje se zvolenými teoriemi a vztahuje je k výsledkům své práce.   

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autorka skvěle pracuje s diskurzivní analýzou i s institucionální analýzou dle Hollingswortha. 



 

 

 

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Autorka prokazuje hluboký vhled do sledované problematiky, pracuje s relevantní zahraniční i 

českou odbornou literaturou. Práce s daty – zejména diskurzivní analýza – je na vysoké úrovni. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování  

 

Formální stránka práce je na výborné úrovni. Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, 

správně cituje. Oceňuji, že práce je doplněna řadou přehledných schémat a tabulek. 

 

 

Navrhovaná práce je příkladnou prací z oboru veřejné a sociální politiky. Zdařile pracuje s teoriemi 

veřejné politiky, má výborně vystavěn výzkumný design a rozšiřuje poznání ve sledované oblasti.  

Tím zcela naplňuje požadavky kladené na diplomovou práci.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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