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Anotace 

Diplomová práce se věnuje v české odborné literatuře málo zpracovanému tématu politicko-

administrativních vztahů a politizace na úrovni ministerstev a snaží se o jejich exploraci. 

V první části je práce zakotvena pomocí teorie politicko-administrativních vztahů, kde 

využívá zejména poznatky Aberbacha, Rockmana a Putnama (1981) a jejich čtyři zobrazení a 

soustředí se také na vývoj vztahů zkoumaných v čase. Následně práce představuje jev 

politizace a několik významných typologií, které politizaci přibližují a ukazují 

mnohovrstevnatost pojmu. K tomu využívá především poznatky autorů Peterse (2013), 

Eichbauma a Shawa (2008) a Hustedta, Salomonsena (2014). V další části se již práce 

zaměřuje na český kontext témat a po stručném shrnutí zákona č. 234/2014 Sb. představuje 

vlastní kvalitativní výzkum provedený s ministerskými úředníky. Z toho vyplývají 4 klíčová 

témata, kterými jsou politicko-administrativní vztahy a politizace v ČR charakterizovány. 

Těmito tématy jsou třetí strany ve vztazích, pozice státního tajemníka, problematika 

ovlivnitelnosti personálního složení a pozitivní politizace. Mimo tyto charakteristické rysy a 

nastínění možných směrů dalšího výzkumu práce zdůrazňuje nutnost neutrálního přístupu ke 

zkoumaným tématům, neboť i u negativně vnímaných pojmů, jako je v českém prostředí 

právě politizace, může výzkum odhalit pozitiva. 

 

Annotation 

This diploma thesis explores the topic of politico-administrative relationships and 

professional literature. The first part of thesis is based on the theory of politico-administrative 

relationships using the models created by Aberbach, Rockman, and Putnam (1981) and 

focuses on the development of the relationships in time. The following part introduces the 

phenomenon of politicization and several important typologies that specify it and show the 

multilayer nature of this term – it uses the knowledge of the following authors: Peters (2013), 

Eichbaum and Shaw (2008) and Hustedt and Salomonsen (2014). In the next part, the thesis 

focuses on the Czech context of this issues, briefly summarizes Civil Service Act. And 

introduces its own qualitative research conducted on the sample of ministerial officials. The 

research reveals 4 essential issues which characterise the politico-administrative relationship 

and politicization in the Czech Republic. These issues are third parties in in politico-

administrative relationship, the position of state secretary, issue of influenzability of personal 

structure of ministry and positive politicization. Beside these characteristics and outline of 

possible ways of follow-up of research, diploma thesis emphasize importance of neutral 



 

 

 

approach to research issues, because also in case of mostly negative view of some issue, as it 

is politicization in Czech context, research may find out positive aspects.  
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Úvod 

Předkládaná diplomová práce byla vypracována jako závěrečná práce k ukončení 

magisterského studia oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy. Zaměřuje se na studium státní správy a snaží se reagovat na v současné době velmi 

aktuální téma politizace, které je často skloňováno v souvislosti s kritikou byrokracie. 

Pozornost, která je tomuto tématu věnována, eskaluje nejčastěji před volbami a těsně po nich, 

což je zároveň období, v němž byla tato práce vytvořena. V současné chvíli to lze 

demonstrovat na příkladech, kdy Česká televize, Český rozhlas a další média přináší zprávy o 

plánovaných výměnách náměstků pro řízení sekcí, rušení některých pozic a dalších 

personálních změnách nejen na ministerstvech, ale i na dalších státních úřadech1. Práce se 

snaží přinést nezávislý pohled na toto téma a postupně čtenáře seznamuje nejprve s pojmem 

veřejná správa a s teoriemi politicko-administrativních vztahů, pod které je fenomén 

politizace v práci zařazen. Práce také zachycuje rozdíly sfér skrze odlišnosti mezi jejich 

představiteli, tedy mezi politikem a byrokratem. Pak se již věnuje samotné politizaci, 

předkládá její definice a typologie představované různými autory. V druhé polovině se pak již 

práce zaměřuje na český kontext zkoumaných politicko-administrativních vztahů a politizace 

a načrtává základní obrysy zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a proces jeho tvorby. 

Poslední kapitoly jsou pak věnovány vlastnímu empirickému výzkumu, jehož závěry jsou 

dávány do souvislostí s poznatky ze studia literatury, a snaží se tak částečně charakterizovat 

politicko-administrativní vztahy a politizaci v České republice. 

  

                                                 
1 viz Personální změny na ministerstvech: na vnitru končí náměstkyně Pálková, na financích Závodský. 

In: Euro [online]; Propouštění na Úřadu vlády a ministerstvech. Babišův kabinet zruší 73 míst. In: Lidovky.cz 

[online]. 2017; Úřad vlády a ministerstva ruší 73 míst, mění se i vedení ČD. Čistky to nejsou, tvrdí Babiš. In: 

Česká televize [online] 2017. 
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1. Výzkumný problém 

1.1 Výběr tématu a popis problému 

Vybrané téma politicko-administrativních vztahů a fenoménu politizace stojí na 

pomezí několika věd, zejména politických věd, sociologie a veřejné správy, je velmi 

multidimenzionální a ve své šíři může obsahovat mnoho teoretických konceptů a teorií. 

Politicko-administrativní vztahy mají jako téma pro výzkumníky již značnou historickou 

tradici a je jim věnována pozornost již mnoho desetiletí, či dokonce dnes již můžeme říci i 

století, pokud budeme sdílet všeobecně uznávaný názor, že jedním z prvních a pro veřejnou 

správu také jednou ze zásadních a zakládajících prací je článek W. Wilsona z roku 1887. 

Tento článek, který bude v předkládané práci ještě citován, se jako jeden z prvních zabývá 

dělením práce mezi byrokraty a politiky, a předkládá tak první představu o politicko-

administrativních vztazích. Následuje jej mnoho dalších statí a prací velkého počtu autorů ve 

snaze zachytit povahu politicko-administrativních vztahů v konkrétních státech či přijít 

s typologiemi a rozděleními těchto vztahů a s doporučeními, jak by měly v ideálních 

případech fungovat.  

Naproti tomu téma politizace je, minimálně v České republice, stále mimo hlavní 

vědecký zájem. Politizace i politicko-administrativní vztahy jsou v odborné literatuře velmi 

málo zpracované a poznatky, a to především kvalitativního charakteru, o fungování veřejné 

správy z tohoto pohledu chybí. Samozřejmě nelze očekávat historickou tradici takového 

výzkumu s ohledem na vývoj českého státu a období socialistického režimu, v současnosti 

však může být studium politicko-administrativních vztahů a politizace přínosné, a to nejen pro 

samotnou českou veřejnou správu a její fungování, ale i pro celoevropské, případně 

celosvětové poznání, pro které je každý další výzkum důležitý.  

Práce propojuje právě pojem politicko-administrativních vztahů a politizace. Toto 

propojení je výsledkem zájmu o hlubší poznání politizace, které se však pro autorku 

neodmyslitelně spojilo s politicko-administrativními vztahy, neboť chápe politizaci jako 

určité nastavení politicko-administrativních vztahů. Politizace je tedy v pojetí této práce 

pojem podřazený pod politicko-administrativní vztahy a vzhledem k tomuto chápání nebylo 

možné provádět výzkum politizace bez výzkumu politicko-administrativních vztahů. 

Navzdory, nebo tedy možná spíše kvůli prvotnímu zájmu o politizaci, musela autorka téma 

rozšířit o výzkum těchto vztahů a teprve v nich hledat možné politizační tendence.  

Prvním motivem výběru tématu politizace a politicko-administrativních vztahů je tedy 

jeho výše zmíněná nedostatečná probádanost v českém kontextu a malá informační základna. 
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Tento deficit se snaží odstranit především článek autorů Kohoutek, Nekola (2016) obsahující 

kvantitativní výzkum politizace ministerstev. Předložená práce se pak snaží doplnit poznání 

českého prostředí kvalitativními poznatky a nastínit další možné směry výzkumu.  

Druhým motivem je sociální a politická stránka tohoto problému. V České republice, 

ale nejen v ní, je totiž z jevu politizace vytvořeno téma závratného politického významu, 

politikum, které je nutné řešit a které bylo a je obsaženo v mnoha politických programech 

parlamentních stran. Špatně nastavené politicko-administrativní vztahy a případná politizace 

ve veřejných úřadech samozřejmě mohou způsobovat neefektivní výkon veřejné správy, mít 

vliv na veřejné finance a negativně ovlivňovat legislativní proces, avšak objevení takových 

následků musí předcházet výzkum fungování veřejné a státní správy, procesů a vztahů, které 

obsahují, a teprve potom hodnotit, jak jsou politicko-administrativní vztahy nastaveny, zda 

k politizaci skutečně dochází a jaké má případně dopady na výkon správy. Je nutné hned 

v úvodu zmínit, že samotná politizace, jakkoliv je tento pojem zdiskreditovaný, nelze k němu 

ve výzkumu přistupovat negativně. Tato premisa by byla omezující a zavádějící. V práci je 

tedy věnován prostor jak negativům, tak i pozitivům politizace, které jsou popsány v odborné 

literatuře, a vlastní výzkum se pak snaží odhalit, zda skutečně existuje politizace i v ČR a jaké 

má projevy. 

1.2 Cíl práce a výzkumné otázky 

Za největší problém tématu politizace a s ní souvisejících politicko-administrativních 

vztahů tedy práce nepovažuje ani jeden z naznačených možných negativních důsledků 

zpolitizovaného systému (neefektivní veřejná správa, úniky financí, ovlivněná tvorba zákonů 

atd.), ale právě to, že v českém prostředí není důkladně zmapované, jak systém zevnitř 

institucí funguje, jaké jsou zde nastolené vztahy mezi byrokraty a politiky a zda se skutečně 

v nastavení systému státní správy vyskytuje jev politizace a jestli jsou její projevy pro 

fungování státní správy škodlivé, případně zda má i některé pozitivní vlivy. Problém 

nedostatečného poznání fenoménu a toho, jak instituce fungují zevnitř, se zde tedy pojí 

s problémem společenským, kdy téma politizace rezonuje ve veřejném prostoru, je mu 

přikládán velký význam a má potenciál ovlivňovat veřejné mínění i přes jeho neprobádanost, 

nejasné vymezení a ještě méně jasné důsledky. Tato práce se snaží vlastním výzkumem 

částečně přispět k zaplnění těchto mezer v poznání o fungování veřejné správy kvalitativním 

výzkumem aktérů jedné ze stran politicko-administrativních vztahů.  

Hlavním cílem předkládané práce je tedy explorace politicko-administrativních vztahů 

v České republice na úrovni ministerstev. Jako součást nastavení politicko-administrativních 
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vztahů je chápána i politizace, kterou se výzkum snaží v těchto vztazích odhalit a případně i 

charakterizovat. Práce se snaží nahlédnout na fungování těchto institucí zevnitř, pohledem 

úředníků jako jedné strany politicko-administrativních vztahů a zachytit jejich vnímání, 

problémy, návrhy na zlepšení a pozitiva, která na současném nastavení nalézají. Není možné 

se v tomto případě zcela vyhnout studiu institucionálního nastavení, předpisů a zákonů, které 

toto prostředí upravují a beze vší pochybnosti i ovlivňují, zkoumá je však jen okrajově a 

sekundárně. 

Mimo to se pak věnuje také definici politizace v odborné literatuře a její existenci a 

charakteristice v českém státní správě. Provedený výzkum by tedy pak měl svojí explorací 

politicko-administrativních vztahů přispět k pochopení procesů probíhajících ve státní správě 

a potenciálně zahrnujících i politizaci a nalézt případná česká specifika jak vztahů, tak i 

politizace. 

K naplnění zvoleného cíle slouží následující výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou klíčové znaky politicko-administrativních vztahů v České republice? 

2. Jaké problémy a pozitiva jejich fungování vidí jedna ze stran politicko-administrativních 

vztahů – ministerští úředníci? 

3. Existuje v ČR politizace? A jak úředníci vnímají případné dopady politizace na politicko-

administrativní vztahy a fungování úřadů, spíše negativně nebo pozitivně?  

Závěrem této kapitoly je nutné zdůraznit, že autorka si je vědoma limitů práce, které 

jsou dány zvoleným přístupem k tématu, metodologií a dalšími východisky. Práce tedy nemá 

ambice zvolené téma zcela vyčerpat a podrobně vyzkoumat, to není pomocí kvalitativního 

výzkumu s podobným vzorkem respondentů možné, ale snaží se nahlédnout na zvolené téma 

jiným pohledem, pomoci rozvinout studium politicko-administrativních vztahů a politizace, 

které mají (zvláště ve střední Evropě) v každém státě jiná specifika, a přinést poznatky, na 

které je možné navazovat v dalších výzkumech. 

2. Metodologie 

S ohledem na povahu tématu a míru jeho poznání, obzvláště v českém prostředí, má 

předkládaná práce povahu explorativní studie. Explorace je vhodné využít právě při 

nedostatečném zmapování určitého sociálního fenoménu nebo jevu, který dosud postrádá 

vyčerpávající výzkum přinášející dalším výzkumníkům dostatečnou informační základnu pro 

zodpovídání dalších otázek a kladení si dalších výzkumných cílů. U politicko-

administrativních vztahů a politizace v ČR na centrální státní úrovni by takový výzkum měl 
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předcházet například porozumění a vysvětlování fenoménu, a pak především všem snahám o 

vyřešení politizace a její odstranění z veřejného prostoru. Použitím explorace se výzkum snaží 

o základní popis fenoménu, o zachycení základních obrysů a v nejlepším případě i o částečné 

vysvětlení, proč k takovému jevu dochází a odkud se bere (Blaikie 2000: 72).  

Ze čtyř strategií výzkumu, které nabízí Blaikie (2000), se jeví jako nejlepší a 

nejvhodnější induktivní strategie. Ačkoliv některé rysy abdukce se jevily pro daný výzkum 

také lákavé, například výzkum institucí zevnitř a snaha o pochopení fenoménu výzkumem 

jazyka a významů, které úředníci využívají při strukturování jejich pohledu na svět (Blaikie 

2000:116), hodnotová východiska této práce se shodují spíše s induktivní strategií, která má 

základy v pozitivismu (Blaikie 2000: 102). Použití abduktivní strategie by bylo zároveň 

troufalé z nedostatku zkušeností autorky s podobným výzkumem a v neposlední řadě je o 

mnoho více časově náročná, neboť vyžaduje dlouhodobější výzkum přímo uvnitř zkoumané 

sociální skupiny (Blaikie 2000: 118). Induktivní strategie spočívá v kumulaci poznatků o 

tématu, jejich následném posuzování a slučování dohromady a následném vyvozování 

generalizovatelných závěrů. Možnosti generalizace se ovšem liší v závislosti na tématu, šíři 

výzkumu a poznání a objektivitě vyzkoumaných dat. Využití této strategie je podmíněno 

výzkumem dosavadního teoretického základu, který je již k danému tématu k dispozici, a tyto 

teoretické koncepty jsou pak určující pro sestavení vlastního výzkumu (Blaikie 2000: 104). 

První část práce se zaměřuje na setřídění a systematizaci poznatků z literatury. 

Vychází zejména z případových studií a provedených výzkumů v mnoha zemích a v různě 

fungujících veřejných správách. V práci jsou vybrány znaky politizace, kterými se autorka 

snaží o komplexní pojetí tohoto pojmu společně s negativy a pozitivy, která jsou s tímto 

pojmem spojována. Stejně tak činí i v případě politicko-administrativních pojmů, kde se 

z odborné literatury snaží zachytit co nejvíce možných teorií a typologií, které se k nim vážou, 

snaží se je třídit, vzájemně propojovat a hledat společné body typologií od různých autorů. 

Tyto poznatky doplňuje i studiem zákonů a jejich výkladů, a to především zákona č. 234/2015 

Sb., o státní službě, který se stal pro fungování státní správy ČR zásadním předpisem. Cílem 

není najít novou typologii, ale spíše utřídit stávající vědění a najít co možná nejvíce 

charakteristických znaků politicko-administrativních vztahů a politizace.  

Pro odhalení fungování principů české veřejné správy, charakteristik politicko-

administrativních vztahů a chápání politizace v českém kontextu slouží primární výzkum 

provedený s ministerskými úředníky. Ambicí výzkumu je poodhalit procesy, které na 

ministerstvech probíhají a nejsou dostatečně zmapovány, nalézt specifické rysy zkoumaných 
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vztahů a politizace a identifikovat z pohledu úředníků možná pozitiva a negativa fungování 

stávajícího systém. Nechce jej však ze své výzkumné pozice hodnotit. Zároveň není záměrem 

odmítnout některé nalezené charakteristické rysy politicko-administrativních vztahů či 

politizace, neboť v každém prostředí se mohou vyznačovat jinými rysy a jejich neexistence či 

neodhalení v českém kontextu není důvodem pro jejich zavrhnutí.  

Kvalitativní výzkum oproti kvantitativnímu nabízí hlubší míru poznání problému. Jeho 

použitím se snaží výzkumník jít do větších detailů, objevit souvislosti, které jsou skryté a lze 

je odhalit pouze pomocí kvalitativních metod. Vzhledem k povaze tématu, které stále není v 

českém prostředí jasně uchopené a jeho výzkum je spíše na začátku, je předpoklad, že 

kvalitativní metody budu přínosnější a mají potenciál objevit více specifik. Také je nutné 

přiznat, že u kvalitativního výzkumu je jednodušší opatřit vzorek respondentů. Metodou 

výzkumu byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, u něhož byly předem dané okruhy otázek a 

jejich pořadí, které byly řazeny tak, aby co nejlépe postupně odhalovaly zkoumaná témata. 

Přesto se však v některých případech jejich pořadí měnilo, často zejména kvůli odpovědím 

respondenta, s nimiž předběhl několik otázek dopředu. Okruhy otázek byly na požádání 

respondenta poskytovány v předstihu, což částečně urychlilo průběh rozhovoru. 

Podstatné je, že výzkum probíhal v období po volbách do Poslanecké sněmovny ČR, 

které se uskutečnily 20. – 21. října 2017, a přímo ovlivnily vedení ministerstev. Personální ani 

jiná struktura ministerstva však nemohla být těmito volbami ještě ovlivněna, neboť předchozí 

vláda podala demisi až po ukončení výzkumu, nová ještě nemohla být jmenována, a vedení 

ministerstev tedy nemohlo do jejich struktury nijak zasahovat. Služební zákon, zaváděný i 

proto, aby bránil výrazným obměnám ministerstev s nástupem nového ministra, a jeho 

nedostatky a přednosti, tak bude možné v plné míře hodnotit až po jmenování nových 

ministrů. Do této doby jsou poznatky často subjektivním názorem jednotlivých respondentů, 

kteří sami zmiňovali možnost reflexe služebního zákona až s novým vedením ministerstva a 

jeho kroky. I tak ale bylo možné některé jeho části zhodnotit a poukázat na dílčí nedostatky, 

jak je uvedeno níže. 

Ve výzkumu bylo celkově osloveno 25 respondentů z celkem 10 ministerstev, u 

kterých byly nalezeny odbory nebo oddělení nejvíce se shodující se záměrem autorky. Tím 

bylo oslovení úrovně ředitelů odborů nebo vedoucích oddělení zastávajících agendu 

především strategickou a koncepční nebo legislativní, v posledním případě personální 

záležitosti. Tato témata a útvary autorka vidí jako potenciálně nejzajímavější pro odhalování 

politicko-administrativních vztahů a politizace, protože svojí agendou často přesahují volební 
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období, legislativci mají přímý vliv na konečnou podobu zákona, do níž se mohou politici 

snažit také zasahovat, a personalisté pak mají nejblíže samotnému praktickému výkonu 

služebního zákona, mají vliv na výběrová řízení a mohou mít vliv i na celou strukturu 

ministerstva. Provádění výzkumu na ministerstvech má výrazná omezení, jmenujme zde 

zejména nedostatečný počet respondentů, kteří jsou ochotni se výzkumu zúčastnit kvůli 

závazku mlčenlivosti, obavám z irelevantnosti jejich odpovědí nebo nedostatečné anonymity 

rozhovorů. Zásadním faktorem je také časová náročnost kvalitativního výzkumu, neboť 

úředníci na zvolené úrovni řízení, jsou často velmi vytížení. Z těchto důvodů byli osloveni i 

respondenti, kteří nesplňovali zvolenou úroveň a pracovali na pozici referentů. Jejich 

oslovením autorka využívala osobních kontaktů na ministerstvech. Zahrnutí této úrovně do 

výzkumu však do jisté míry i pomohlo rozšířit závěry a doporučení pro další výzkum tohoto 

tématu. 

Oslovení respondentů probíhalo pomocí emailových adres úředníků z ministerstev, 

které byly nalezeny na stránkách jednotlivých ministerstev na konci měsíce října. Samotné 

rozhovory byly uskutečněny v následujících čtyřech týdnech. Časové okno, vyhrazené na 

provedení rozhovorů se však ukázalo jako nedostatečně dlouhé, neboť i po konci výzkumu se 

ozývali oslovení s návrhy termínů pro rozhovor. Ti již museli být bohužel odmítnuti. Z 25 

oslovených respondentů byl úspěšně proveden rozhovor s 12. Tři z 25 oslovených úředníků 

na emailovou prosbu o rozhovor nezareagovali vůbec, 8 oslovených se nemohlo zúčastnit z 

nedostatečných časových možností (zde jsou zahrnuty jak zamítavé odpovědi z důvodu 

pracovní vytíženosti od úředníků, které byly 4, tak i 4 odpovědi úředníků, které byly doručeny 

později nebo s nabídkou rozhovoru až v delším časovém horizontu. Ty již nebylo možné 

provést vzhledem k omezeným možnostem autorky). Zbývající dvě úřednice na email 

odpověděly s odmítavým stanoviskem. První z nich jako důvod uvedla svůj teprve nedávný 

nástup na pozici na ministerstvu a pravděpodobnou irelevanci nebo nedostatečnost jejích 

dosavadních poznatků z fungování politicko-administrativních vztahů. Druhá z nich 

doporučila oslovení státního tajemníka jako relevantnějšího aktéra poté, co jí byly na 

požádání poskytnuty rámcové okruhy otázek. 

Rozhovory byly prováděné na pracovišti úředníků, s jedinou výjimkou, kdy jeden 

rozhovor proběhl v kavárně. Všechny trvaly mezi 35-45 minutami, delší rozhovory by bylo 

pro většinu oslovených úředníků náročné absolvovat z důvodu vysokého časového vytížení. 

Všichni respondenti byli v průběhu rozhovoru zaznamenáváni na diktafon s tím, že jim byla 

slíbena bezvýhradná anonymita a v práci nebude použito nic, co by mohlo pomoci 
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identifikovat, kteří úředníci se výzkumu zúčastnili. I proto práce neobsahuje transkripty 

celých rozhovorů, neboť v rozhovorech byly často uváděny příklady, které by byly jasným 

vodítkem pro identifikaci ministerstva a pravděpodobně i odboru, případně oddělení, ze 

kterého respondent pocházel. Ministerstva, která jsou zastoupena ve výzkumu, jsou tato: 

Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo obrany.  

Pro zpracování dat byla použita metoda tematické analýzy. Tematická analýza patří k 

metodám, které nejsou přesně a jasně ohraničeny, a její postup se může lišit s každým 

autorem, zároveň však, jakkoliv je flexibilní, má jisté hranice a alespoň rámcové postupy, 

které by měl výzkumník dodržovat (jeden z takových postupů členěný do fází je uveden níže) 

a nejedná se tedy o metodu „anything goes“. Jejím použitím výzkumník chce především 

nalézt, jak už z názvu této metody vyplývá, hlavní témata provedeného kvalitativního 

výzkumu, kterým se posléze věnuje v interpretaci dat a tvoření závěrů z nich. Její výhodou je 

velká variabilita, kdy ji lze použít při mnoha různých teoretických východiscích, není vázána 

na povahu výzkumu, a může tedy být použita pro velkou škálu výzkumů, ať už vázaných na 

data, nebo na teoretické zakotvení, induktivní i deduktivní přístupy k datům a další (Braun, 

Clarke 2006: 83-84). Její podstatou je postupné seznámení se výzkumníka s daty, jejich 

opětovné studium, hledání opakujících se vzorců, témat a jejich definování a následný rozbor 

těchto pro výzkum nejpodstatnějších a nejpřínosnějších témat. 

Braun a Clarke (2006) uvádějí ve své práci šest fází tematické analýzy, jedním dechem 

však dodávají, že použití těchto kroků není vždy povinné a nejsou pravidlem, které je nutné 

při použití tematické analýzy vždy dodržovat. Je to spíše obecný postup pro úspěšné 

provedení a použití této metody, kroky se mohou lišit v závislosti na výzkumu, tématu, 

hodnotách atd. 

Šest kroků pro provedení tematické analýzy je těchto: 

• Seznámení se s daty 

• Generování prvotních kódů 

• Hledání témat 

• Posouzení témat 

• Definování a pojmenování dat 

• Vytvoření zprávy o tématech (Braun, Clarke 2006: 87-88) 

Tento obecný postup tematické analýzy je velmi srovnatelný s tím, jak bylo 

přistupováno k analyzování provedeného výzkumu v této práci. Je nutné přiznat, že nahrávky 
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s rozhovory nebyly přepisovány celé a transkripty tedy nejsou kompletní, seznámení se s 

těmito daty probíhalo pouze v podobně audia, ačkoliv autoři Braun a Clarke zdůrazňují 

výhody přepisu celých rozhovorů. Záznamy byly opakovaně přehrávány a z nich byly přesně 

zaznamenávány celé pasáže rozhovorů. Části, které nebyly zaznamenány, obsahovaly 

především seznamovací a tzv. „zahřívací“ otázky, případně příklady respondentů z praxe, 

sloužící pro ilustraci nebo pochopení předchozích poznámek a vyjádření, která však 

zaznamenána byla. Tyto příklady však často nemohou být v práci uvedeny, jak již bylo 

zmíněno výše, neboť by mohly napomoci identifikovat ministerstvo, odbor i oddělení, z 

něhož respondent pocházel. 

První a druhá fáze tematické analýzy tak byly částečně spojeny do jedné, 

zaznamenávané a přepisované pasáže tak byly souborem prvotních témat. Z těchto pasáží pak 

byla tvořena hesla a kratší výroky, které zkracovaly a shrnovaly výpovědi respondentů a bylo 

možné je zároveň lépe porovnávat s dalšími pasážemi ostatních respondentů. Pozornost byla 

zaměřena zejména na ta témata, která se opakovala a která se pro výzkum politicko-

administrativních vztahů a politizace zdála nejvíce relevantní. Pro zajímavost lze dodat, že v 

některých výrocích respondenti dokonce použili zcela stejná slova či celé věty. Hesla a 

výroky byly posuzovány mezi sebou, byl z nich tvořen seznam témat, který byl poté převáděn 

do graficky přehlednější rozšířené tematické mapy. Byly také opakovaně procházeny 

výpovědi respondentů, pokud některé pasáže obsahovaly nová témata, aby nedošlo k jejich 

přehlédnutí. Vytvořená tematická mapa se postupně vyvíjela společně s tím, jak byla určitá 

témata zdůrazněna jejich dalším opakováním a některá témata naopak zmizela, pokud jejich 

zahrnutí neslibovalo další rozvoj a vytvořila by slepou uličku. 

Tento proces již také zasahoval do čtvrté fáze, z níž vzešla konečná tematická mapa 

identifikující čtyři nejdůležitější témata, která budou představena v kapitolách a podkapitolách 

s empirickým výzkumem. V té jsou již konečná témata pojmenována a kapitoly představují 

poznatky, které byly k jednotlivým tématům nashromážděny. Pokud je to možné, dochází také 

k propojování představených teoretických konceptů, aby bylo poukázáno na průniky 

zkušeností ostatních zemí s těmi z české veřejné správy, případně jsou zmíněny odlišnosti a 

nové směry, jimiž by se měl ubírat případný další výzkum tohoto tématu. 
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3. Pojem veřejná správa 

3.1 Veřejná a státní správa, administrativa, byrokracie 

Vícevýznamové pojmy jsou v sociálních vědách víc než obvyklé, termín byrokracie je 

ale „výjimečně mnohoznačný.“ (Keller 2001: 13) V různých interpretacích označuje snahy, 

činnosti, posty, samotné zaměstnance a v mnoha případech také neefektivní a nevýkonné 

prostředí či nastavení v určitých formálních organizacích, neboť slovo byrokracie často má 

negativní konotace. Sociologické vědy chápou pojem byrokracie jako „snahu o racionalizaci 

kolektivních aktivit spočívajících ve vytváření velkých výrobních i nevýrobních organizací a 

právních systémů, které jsou řízeny pomocí neosobních pravidel.“ (Keller 2001: 135) Na 

tomto pojetí pravděpodobně měl velký vliv i M. Weber, který definoval šest znaků moderní 

byrokracie. Moderní byrokracie podle Webera je 

 Správa, která vyřizuje záležitosti podle vyčerpávajících abstraktních pravidel  

 Jasně vymezené kompetence, povinnosti a pravomoci vykonavatelů byrokracie 

 Hierarchické uspořádání  

 Specializované vědění úředníků se základem v odborném zaškolení  

 Písemná archivace úkonů byrokracie 

 Oddělenost správního a soukromého života i majetku úředníků (Keller 2001: 27) 

Téma práce se zajímá z tohoto výčtu především o druhý bod jasně definovaných 

kompetencí úředníků. Druhé pojetí byrokracie je politologické a pod byrokracií rozumí 

„vládu uskutečňovanou skrze úřady, skrze státní aparát složený ze jmenovaných a nikoliv 

volených činitelů, organizovaných hierarchicky a závislý na legitimní autoritě.“ (Keller 2001: 

135)Toto pojetí je také bližší tomu, v jakém smyslu je pojem byrokracie používán v této práci. 

Někteří autoři byrokracii personifikují a definují ji pomocí jejích zástupců, například 

O´Dwyer rozumí pod pojmem byrokracie „soubor nevolených administrativních pozic ve 

vládě a jejích úřadech placených z veřejných peněz.“ (O´Dwyer 2004: 523) Lze si také 

vypomoci definicí Pomahače, který tvrdí: „Veřejná správa se nazývá soubor správních 

činností, které souvisejí s činností vládnutí na centrální i lokální úrovni a které poskytují 

veřejné služby. Ve formálním slova smyslu zahrnuje veřejná správa ty činnosti, které souvisí 

se samosprávou nebo státní správou a vykonávají je nositelé veřejné moci. Těmi mohou být 

buď stát, pokud se jedná o státní správu, nebo územní a zájmové korporace, jedná-li se o 

samosprávu. Jak samospráva, tak i státní správa je pak vykonávána úředníky na různých 
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úrovních veřejné správy.“ (Pomahač 2013: 55) Práce se poté zaměřuje pouze na část výkonu 

veřejné správy a tím je centrální státní správa, konkrétně na ministerstva.  

3.2 Veřejná správa v ČR 

Český stát prošel v posledních sto letech mnohými zásadními etapami svého vývoje. 

Přechod od uspořádání českých zemí v habsburské monarchii až k současné demokratické 

republice byl složitý a často i obtížný a všechny jeho fáze vývoje zanechaly na nynější podobě 

státu svůj vliv. Výrazným změnám ve fungování se v historii nevyhnula ani veřejná správa 

státu a právě tento vývoj také může mít vliv na zde zkoumané téma politicko-

administrativních vztahů a politizace. Odlišného vývoje a specifických znaků zemí bývalého 

Východního bloku si při zkoumání těchto vztahů již všimlo mnoho autorů (mj. Doli, 

Korenica, Rogova 2012, O´Dwyer 2004, Meyer-Sahling 2004), kteří zároveň upozorňují na 

význam výzkumu veřejných správ v těchto zemích s potenciálem přinést nové poznatky o 

politizaci a vztazích mezi politiky a byrokraty. 

Základy české veřejné správy leží skutečně až ve zmiňované habsburské monarchii, 

v níž se kladl důraz na oddělení státní správy a samosprávy na všech úrovních vládnutí. 

Zákony platné v 19. století přetrvaly nejen do konce 1. světové války, ale nový 

československý stát, který po válce vznikl a vytvářel si svoji vlastní legislativu, toto 

uspořádání zachoval a s menšími změnami si jej ponechal až do konce 1. republiky. Po konci 

2. světové války však politická změna režimu přinesla i změnu dosavadní správní struktury 

českého státu a dvoukolejný systém samosprávy a státní správy byl zlikvidován ve prospěch 

nového (Vodička, Cabada 2003: 282). 

Nové uspořádání bylo postaveno na koncentraci funkcí do jedné linie institucí 

nazývaných národní výbory, které vykonávaly v obcích, okresech i krajích jak samosprávu, 

tak i státní správu. I jejich kompetence se však postupně omezovaly a v roce 1960 s novou 

Ústavou ČSSR zcela ztratily již tak omezené možnosti rozhodovat v samosprávných 

záležitostech a staly se pouhými vykonavateli ústřední státní správy na místní úrovni. Celá 

veřejná správa byla řízena přísně hierarchicky a všechny vyšší národní výbory mohly 

rozhodovat o rušení nižších výborů. A ačkoliv některé ze samosprávných kompetencí zůstaly 

v Ústavě zakotveny, neměly v praktickém fungování státu s monopolním postavením 

komunistické strany prakticky žádný význam (Vodička, Cabada 2003: 283, Gerloch, Hřebejk, 

Zoubek 2013: 246). 

S další změnou politického režimu se opět změnil i systém veřejné správy a navrátil se 

k předválečnému uspořádání, v němž obce měly své v Ústavě zakotvené pravomoci pro 
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spravování si svých vlastních záležitostí. Správní struktura se však obnovovala pouze 

postupně, do jejího vývoje také zasáhl rozpad ČSFR v roce 1993, a hledání konečné podoby 

tak bylo velmi zdlouhavé (Vodička, Cabada 2003: 284 - 285). V Ústavě, tvořené pro 

samostatnou Českou republiku, již měly být zakotveny vyšší územně samosprávné celky, ale 

složitý proces hledání konsenzu jejich zakotvení odložil. Kraje, které plní úlohu vyšších 

samosprávných územních celků dnes, byly vytvořeny až v roce 1997 ústavním zákonem 

(Gerloch, Hřebejk, Zoubek 2013: 247). 

Od konce 90. let se v souvislosti s fungováním české veřejné správy mluví o nutnosti 

modernizace a zvýšení její kvality a výkonnosti, postupy v modernizaci jsou však jen částečné 

a velmi pomalé. Z hlavních strategických dokumentů lze jmenovat strategii Smart 

Administration probíhající v období 2007-2015 a v současnosti platný Strategický rámec 

rozvoje veřejné správy. Za povšimnutí stojí také Analýza aktuálního stavu veřejné správy 

z roku 2011, která je v některých bodech již samozřejmě neaktuální, ovšem fakt, že o 

politizaci na centrální státní úrovni se zde mluví minimálně, je překvapivý. Je zmíněna pouze 

ve výčtu nedostatků ústřední státní správy jako část posledního bodu, rozpracována však na 

rozdíl od většiny ostatních bodů není a lze jen odtušit z textu analýzy, co se politizací myslí a 

jaký problém pro státní správu znamená. Nedostatky, které z politizace podle analýzy 

vyplývají, jsou tedy především nekoncepčnost, krátkodobost přijímaných systémových řešení 

a strategií, jsou zmíněny také „neopodstatněné změny v organizaci práce a v personální 

stabilitě jednotlivých úřadů.“ (MV 2011: 4-5) Politizace však není nikde vysvětlena a její 

dopady lze z analýzy jen odhadovat. 

Větší prostor je politizaci a snaze o odpolitizování státní správy věnován v oddíle 

týkajícím se veřejné správy na místní úrovni, zde je politizace spojována především s korupcí 

(MV 2011: 61). Tato úroveň politizace však není předmětem této práce. Dalším dokumentem, 

který zmiňuje politizaci, avšak bez toho, aby se vypořádal s její přesnou definicí, je důvodová 

zpráva dnes již platného zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. „Zatímco na krajské a obecní 

úrovni existují alespoň základní institucionální záruky oddělení politických funkcí od 

úřednických (instituty tajemníků obecních úřadů, ředitelů krajských úřadů upravené obecním 

a krajským zřízením), na ústřední úrovni není depolitizace výkonu státní správy zajištěna 

žádným způsobem.“ (Sněmovní tisk č. 71 2013: 16) Odpolitizování veřejné správy je zde 

vnímáno jako jeden z kroků omezující korupci a zákon k tomu má přispět především 

vymezením konkrétních povinností úředníka. Jaké projevy však politizace v době zavedení 
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zákona má a zda neexistuje více druhů politizace, však důvodová zpráva již nepostihuje a 

vymezení základního problému, s nímž chce bojovat, je tedy velmi vágní. 

4. Politici versus byrokraté 

Rozdíly mezi politikou a byrokracií lze dobře demonstrovat na charakteristických 

rysech představitelů obou sfér a vzhledem k tomu, že se tato práce snaží o poznání politicko-

administrativních vztahů zevnitř, je popis aktérů nepostradatelnou součástí. Nejprve si 

ukažme, jaké rozdíly lze očekávat mezi prací úředníka a politika. L. Verhey (2013) poskytuje 

tradiční pohled na obě sféry a na to, co by který představitel té které sféry měl činit a jak by se 

měl chovat. Státní úředníci mají při své práci být především politicky neutrální, což má 

zajišťovat jejich důvěryhodnost a nezávislost při výkonu jejich funkce. Jejich hlavní rolí by 

mělo být zajištění expertního zázemí politickým představitelům a podpora výkonu jejich 

funkcí, do nichž je dosadili občané. Úředníci by měli mimo jiné využívat své znalosti a 

zkušenosti pracovního prostředí ve veřejné správě, neboť na rozdíl od politiků se očekává, že 

jsou na svých místech delší období než jen po jedno období volební, tedy čtyři roky. Političtí 

představitelé by měli při výkonu své funkce využívat především svých schopností efektivně 

dosahovat na zvolené cíle, k čemuž využívají své politické a jiné kontakty. 

Pojmenovává, co by měl dělat politik vůči byrokratům:  

 Udávat směr 

 Vysvětlovat své požadavky 

 Dozorovat, doplňovat a případně pozměňovat rozhodnutí (Verhey 2013: 35) 

A jaké vlastnosti by měl mít byrokrat: 

 Profesionální 

 Citlivě přistupovat k politickým záležitostem 

 Loajální (Verhey 2013: 37) 

Další autoři již při definování rozdílů mezi politiky a úředníky vychází i z vlastních 

výzkumů. Diference pak nenacházejí jen v jejich práci a přístupech k ní, ale i v mnoha dalších 

aspektech, které mohou politicko-administrativní vztahy ovlivňovat. Velmi podrobně se těmto 

rozdílům věnují Aberbach, Putnam a Rockman (1981), zabývající se i zázemím a okolím 

aktérů politicko-administrativních vztahů, a mimo jiné se snaží vytvořit obraz typického 

byrokrata a politika, neboť specifikují pravděpodobné vzdělání obou skupin, rodiny, v nichž 

vyrůstali, způsob vyjadřování, povahové rysy a hodnoty, které vyznávají. A jakkoliv se tento 
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výzkum obou skupin může zdát rozsáhlý, každý z těchto sledovaných aspektů je podstatný při 

snaze o důslednou analýzu politicko-administrativních vztahů a přesný popis byrokratů a 

politiků.  

Byrokraté jsou tedy popisováni jako ti, kteří pocházejí z kosmopolitního prostředí, 

v němž byly často diskutovány veřejné záležitosti, dostalo se jim vysokoškolského vzdělání a 

vyrůstali v rodině vyšší střední třídy. Od politiků, kteří mají často o málo nižší formální 

vzdělání a někteří z nich pochází i z nižších společenských tříd, se liší i věkem – byrokraté 

jsou obvykle starší a se zápalem pro věc. Obrazně řečeno jsou byrokraté „vytrvalostní běžci, 

zatímco politici jsou rychlejší sprinteři.“ (Aberbach, Putnam, Rockman 1981: 241) 

Podrobně je výzkum zaměřen především na jejich role při tvorbě politiky. Obecně 

řečeno mají byrokraté tendence hledět na témata z technického pohledu, hledat konkrétní 

řešení a jejich praktické provedení, na rozdíl od politiků, nahlížejících na nastolovaná témata 

šířeji a ve snaze získat z témat politické body (Aberbach, Putnam, Rockman 1981: 241). 

Velmi podrobně také zpracovávají téma ideologie úředníků a politiků, kde dochází k 

překvapivému závěru, že politici nejsou ideologicky více věrní než úředníci. I úředníci se drží 

svých ideologií, ty jsou však většinou centristické a nejsou, tak jako je tomu u politiků, 

roztříštěné do různých stran politického spektra. Ústřední myšlenkou jejich přesvědčení je 

většinou udržování status quo bez velkých radikálních změn systémů. 

 Všechny tyto velmi podrobné poznatky o politicích a úřednících mají napomoci 

zařadit sledované vztahy do jedné z definovaných kategorií politicko-administrativních vztahů 

(modely vztahů těchto autorů budou představeny níže) a určit tak, který z typů je ve 

společnosti, alespoň dle provedeného výzkumu, nejpravděpodobnější a převažující 

(Aberbach, Putnam, Rockman 1981: 243-244).  

5. Politicko-administrativní vztahy 

Přístupů k samotnému výzkumu politicko-administrativních vztahů je v odborné 

literatuře mnoho. Jmenujme například institucionální přístup (Scott in Schreurs, 

Vandanabeele, Steen, Brans 2011: 9), pojetí politicko-administrativních vztahů jako směny 

(Hood in Schreurs, Vandanabeele, Steen, Brans 2011: 11), výzkum politicko-

administrativních vztahů se zaměřením na politický cyklus (Schreurs, Vandanabeele, Steen, 

Brans 2011: 12), anebo se zaměřením na samotné aktéry politicko-administrativních vztahů 

(Aberbach, Rockman a Putnam 1981). Nejbližším přístupem je pro tuto práci poslední 

jmenovaný, který obrací svoji pozornost především k aktérům, tedy samotným politikům a 
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byrokratům; práce se právě skrze ně snaží odhalit povahu politicko-administrativních vztahů a 

případné politizační tendence. 

Mnoho o politicko-administrativních vztazích může být vyvozeno z podmínek 

optimálního nastavení. Vycházejí z různých teorií a konceptů jako například teorie principal-

agent nebo z přístupu politicko-administrativních vztahů jako směny. Jejich identifikací a 

výzkumem se zabývali Schreurs, Vandanabeele, Steen a Brans (2011) a z jejich stati vychází 

čtyři základní podmínky: důvěra a loajalita mezi aktéry; shoda na hlavním cíli jejich 

kooperace, zde služba veřejnému zájmu; správné a dostupné informace pro obě strany těchto 

vztahů a poslední podmínkou jsou kompetentní úředníci, kteří jsou svým dílem schopni 

zajistit dosažení zvoleného společného cíle (Schreurs, Vandanabeele, Steen, Brans 2011: 25) 

Právě důvěra a loajalita mezi aktéry politicko-administrativních vztahů však může být 

narušena předchozím vývojem politiky a personálního obsazení administrativy. Nová vláda, 

která se dostane k moci a jejíž cíle jsou odlišné od cílů vlády předchozí, totiž může být 

nedůvěřivá k zaměstnancům administrativy, kteří v předchozím funkčním období napomáhali 

prosazovat bývalé vládě její záměry. To může vyvolávat pochyby a obavy, že záměry nové 

vlády nebudou přijímány a prosazovány s takovým úspěchem, už jen například kvůli tomu, že 

se bude administrativa snažit zachovat kontinuitu v některých záměrech (Meyer-Sahling 

2004: 76) 

5.1 Vývoj politicko-administrativních vztahů 

Mimo optimální nastavení vztahů je nutné se zastavit také nad historickým vývojem 

zkoumaných vztahů a určujících fází, které každý z autorů zachycuje jinak. Někteří 

neoznačují fáze, ale jejich vývoj vnímají jako kontinuální, v každém případě však rozbor 

jejich rozvoje představuje důležitou součást jejich poznání a výzkumu. 

Politizace a politicko-administrativní vztahy se vyvíjely postupně a v historii lze najít 

fáze, kterými je její vývoj ohraničen a které podnítily další vývoj. Zde je však nutné myslet na 

rozdíly ve vývoji jednotlivých zemí a jejich politické tradice, nelze tedy srovnávat vývoj 

například v zemích s anglosaskou tradicí a vývoj v centrální Evropě, významně 

poznamenanou obdobím socialismu, stejně tak jako je problematické srovnávat 

země parlamentaristické a prezidencialistické (Peters in Connaughton, Sootla a Peters 2008: 

8). Pokud si však dovolíme určité zobecnění, lze ve vývoji řízení státu a fungování politicko-

administrativních vztahů ve státní správě nalézt určité společné prvky. Jak uvádí Peters, 

takovým společným znakem je například decentralizace řízení, kterým míní nátlak na 

oslabování do té doby silného centra. Silné centrum není nadále žádoucí a dochází 
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k rozmělňování jeho moci jak ideologicky, tak i prakticky (Peters in Connaughton, Sootla a 

Peters 2008: 9). Jednou z příčin změn ve veřejné správě byl soubor myšlenek, názorů a idejí 

shrnutých pod nové paradigma New public management, které zcela změnilo náhled na 

fungování státu a jeho institucí. To reagovalo na kritiku státní správy jako nepružné a 

neefektivní centristické struktury a započal se zaváděním praktik využívaných do té doby 

především v soukromém sektoru. „V mnoha zemích bylo paradigma new public 

managementu citelné, neboť vlády se snažily přecházet od hierarchicky založeného řízení 

k tržnímu.“ (Dickinson 2016: 43) 

Pomyslné rozbití této hierarchie a zapojování tržních principů do řízení státu a státní 

správy přineslo i rozšíření sítě kooperujících aktérů. Z těchto aktérů se postupně tvoří sítě 

kontaktů, které mohou státní správě pomáhat v řešení problémů, které se s propojováním 

světa a globalizací stávají čím dál tím více komplexní a vyžadují spolupráci napříč sektory. 

Tento posun ve fungování řízení státu a veřejné správy nazval S. P. Osborne jako New public 

governance. New public governance je charakterizován velkým důrazem právě na spolupráci 

mnoha aktérů a na horizontální propojování různých sektorů a různých úrovní (Dickinson 

2016: 43). Osborne nazývá tento vývoj jako třístupňový model, který sleduje vývoj od čistého 

přístupu Public administration, přechodu k New public managementu a posléze k New public 

governance. Dickinson (2016: 45) s pomocí Rhodese (2007) toto shrnuje jako „transformaci 

státu ve smyslu změny způsobu, v němž řídí společnost směrem od striktně centralistického a 

kontrolovaně jednotného státu k fragmentované a decentralizované entitě.“ Dodává také, že 

vztahy mezi státní úrovní a ostatními sektory se stále vyvíjejí a nejsou nikdy konstantní, jen v 

některých obdobích nedochází k tak velkým změnám, které by byly viditelné na první pohled. 

Zapojování dalších aktérů do řízení státu tedy není překotné, ale tento proces probíhá 

postupně, jen v určitou chvíli začínají být projevy tohoto propojování více viditelné. Také 

nelze jednoznačně říci, zda jsou tyto změny škodlivé nebo naopak pozitivní, protože jakkoliv 

se mohou některé dopady zdát v současné chvíli negativní, mohou být v dlouhodobém 

horizontu prospěšné nebo naopak (Dickinson 2016: 50-51). 

Další autoři tento trend označují přímo pojmem sítě a síťování, případně zasíťovaná 

společnost (viz např. kniha Rise of the network society od M. Castellse). Síťový model 

fungování veřejné správy a řízení společnosti je v základu velmi podobný New public 

governance, je totiž založen na propojování politiky, byrokracie a dalších aktérů z jiných 

sektorů (Pollitt, Bouckaert 2011: 20). Pollitt a Bouckaert, kteří se zabývali reformami veřejné 

správy, hodnotí celkově jejich průběh a důsledky, které mají pro fungování států a veřejných 
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správ v různých zemích. V závěru své práce předkládají shrnutí, v němž zdůrazňují, že 

neexistuje země a systém, v němž by vládly čisté příklady uvedených paradigmat. Každý 

systém je namixovaný, podobně jako v případě samotných politicko-administrativních vztahů, 

z různých prvků. „Pokud se podíváme napříč všemi veřejnými sektory, jejich menu je vždy 

namíchané – rozlišné nástroje jsou používány pro různé účely pro různé části procesů.“ 

(Pollitt, Bouckaert 2011: 2110) 

Connaughton a Sootla (2008) se ve své knize věnují přímo veřejným správám 

v zemích centrální Evropy, jejich reformami a vývojem. Sumarizují zde závěry dlouhodobé 

práce mezinárodní asociace NISPAcee a uvádí, že zkoumané země střední Evropy trpí 

následky doby socialismu, který se odráží ještě dnes ve fungování veřejné správy a politicko-

administrativních vztazích. „Neschopnost státní správy pomoci rozvíjet kapacitní zázemí pro 

provádění politiky vedlo politické představitele k poohlížení se při hledání rad a asistence 

jinde…vztah mezi těmito aktéry tak pokračuje poznamenán nedostatkem důvěry.“ 

(Connaughton, Sootla a Peters 2008: 314) Zároveň se tato asociace NISPAcee v roce 2003 

zaměřila přímo na výzkum aktérů, kteří by potenciálně mohli vstupovat a rozšiřovat vztahy 

mezi politiky a byrokraty a vstupovat do procesu tvorby politiky.  Výzkumníci ovšem došli 

k závěru, že ve střední Evropě je zapojování těchto aktérů neobvyklé. „Případy se pokusily 

prokázat zapojení nových aktérů a platforem a podchytit tak jejich participaci, fóra pro 

dialogy, tvorbu institucí a mezivládní vztahy. Bylo však dokázáno, že v případě střední 

Evropy je budování kanálů mezi vládou a jinými aktéry a zároveň možnost těchto aktérů na 

podobné spojení s vládou dosáhnout, velmi slabá.“ (Connaughton, Sootla a Peters 2008: 315) 

Téma politicko-administrativních vztahů je, jak je naznačeno výše, v současné době 

společně s posuny celé společnosti a jejího vedení a řízení čím dál širší a začínají se do něj 

prolínat i témata na první pohled nesouvisející s těmito bilaterálně označovanými vztahy. 

Problematika politicko-administrativních vztahů nemusí být tedy nutně pouze záležitostí dvou 

sfér, politiky a byrokracie, ale do těchto vztahů mohou, zejména kvůli změnám ve 

společnosti, změnám paradigmat, reformám veřejné správy a dalším faktorům, vstupovat další 

aktéři, například neziskové organizace, soukromé firmy, jiní veřejní činitelé a další. 

Historický vývoj politicko-administrativních vztahů také ve své práci zachycují autoři 

Aberbach, Rockman a Putnam, rozpracovávající 4 vyobrazení (autoři se sami brání použití 

termínu model či typ) politicko-administrativních vztahů. Jejich výzkum se stal pro toto téma 

elementární. Mimo to, že je velmi komplexní, jak je naznačeno již v předchozí kapitole o 

rozdílech aktérů zkoumaných vztahů, je také jejich výzkum charakteristický a zároveň 
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významný svým založením nikoliv na studiu a analýze fungování institucí, ale přímo na 

konkrétních aktérech P-A vztahů a jejich rolích při tvorbě politiky. Uvedená 4 zobrazení, 

která budou shrnuta níže, jsou v chronologickém pořadí tak, jak se podle autorů P-A vztahy 

skutečně vyvíjí a mění v závislosti na potřebách a změnách společnosti nebo samotném 

chápání rolí politiků a byrokratů. 

Na tomto místě ještě před samotnými zobrazeními zmíněných autorů uveďme základní 

teoretické modely sloužící pro většinu prací jako východisko pro další studium a nastavení, 

s nímž pak porovnávají nastalé změny stavu. Jen málokterá studie zabývající se politicko-

administrativními vztahy opomíjí při úvodu do tématu jedno z nejstarších a základních pojetí 

těchto vztahů spojené se jménem W. Wilsona a jeho studia administrativy. Byrokracie je 

podle něj zcela oddělená od politiky a jejím hlavním důvodem existence je zajištění výkonu 

politiky co nejlépe technicky. „Administrativa leží mimo vlastní sféru politiky. 

Administrativní otázky nejsou otázky politické. A přestože politika stanovuje úkoly pro 

byrokracii, nemělo by být trpěno manipulování jejími úřady.“ (Wilson 1886) Druhým 

významným základem pro studium politicko-administrativních vztahů je M. Weber a jeho 

teorie byrokracie. Moderní úředníky charakterizuje jako „specializované vysoce kvalifikované 

duševní pracovníky, vzdělané dlouholetým předběžným odborným školením a vysokou 

stavovskou ctí, vysoce rozvinutou v zájmu integrity, bez níž by se nad námi osudově vznášelo 

nebezpečí hrozné korupce a nízkého prospěchářství.“ (Weber 1998, str. 256) Úředník má být 

především nestranný a jeho hlavní úlohou je na rozdíl od politika spravovat. Ve své práci 

dostává politická zadání, která on má bez rozporů plnit. Politici naopak mají bojovat a 

přijímat za svá rozhodnutí plnou odpovědnost (Weber 1998: 263). 

 I v případě Aberbacha a kol. se rozpracované modely odvíjí od těchto primárních 

pojetí politicko-administrativních vztahů. První uvedené zobrazení politika/administrativa je 

tím nejjednodušším a také nejstarším pojetím vztahů mezi politiky a úředníky a je založeno na 

předpokladu, že ani jedna ze stran se nevměšuje do výkonu práce té druhé a fungují odděleně, 

ačkoliv byrokracie je závislá na zadání úkolů z politiky. Nejvýznamnější roli zde hraje 

hierarchie vztahů, v níž má politika jasnou nadvládu nad byrokracií, které zadává úkoly a ta je 

bez jakýchkoliv ambicí na ovlivnění politického procesu plní. Tento model je však zejména 

v dnešní společnosti daleko od reality a je považován za dřívější a překonaný ideál fungování 

politicko-administrativních vztahů (Aberbach, Putnam a Rockman 1981: 5). Politici a 

byrokraté se navzájem potřebují a jejich práce je závislá na práci těch druhých, jak bude 

ukázáno i v oddíle představující empirický výzkum. Ostatně pokud by společnost skutečně 
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fungovala na principech zcela oddělených sfér politiky a byrokracie a nadále se vztah 

představitelů těchto sfér nevyvíjel, nikdy bychom se nesetkali s fenoménem politizace.  

Zobrazení fakta/zájmy pracuje již s jiným rozdělením rolí v politicko-

administrativních vztazích a výzkum, který autoři provedli, potvrzuje jeho praktické uplatnění 

v některých systémech. Tento model především počítá se zapojením obou sfér do politického 

procesu, konkrétně do tvorby politiky. Každý ze zástupců těchto sfér však přispívá do tvorby 

politiky jinak. Tyto jejich role vychází jak z povahy byrokracie i politiky, tak ale i z povah 

jejich zástupců, jak byli charakterizováni výše. Politici přispívají především obecnějšími 

aspekty, tedy například hodnotami, zájmy a zabývají se především otázkou politické 

průchodnosti, zatímco byrokraté se starají o technickou proveditelnost a pohlíží na záležitost 

z expertního hlediska, jež podporují svými znalostmi a zkušenostmi (Aberbach, Putnam a 

Rockman 1981: 6). Význam byrokratů jako expertů však může klesat s vyššími nároky na 

vzdělání politiků a vstup odborníků do politiky. „Vzrůstající vzdělanostní nároky a 

profesionalizace politiků snižuje přesvědčivost v druhém modelu obsažené myšlenky o tom, 

že byrokraté mají monopol na expertizu.“ (Aberbach, Putnam a Rockman 1981: 8) 

Oddělení byrokracie od politiky se zcela ztrácí ve třetím modelu označující vztahy, 

v němž jsou obě skupiny do politického procesu zapojeny a zároveň se obě skupiny 

politickými záležitostmi zabývají. Model energie/rovnováha tak předpokládá, že jak politici, 

tak byrokraté jsou politicky zainteresovaní, ale liší se v projevu a konkrétních politických 

zájmech. Zatímco politici jsou plní ideálů, nápadů a vášnivě zapálení pro věc, úředníci se 

především vyhýbají riskantním úkonům a upřednostňují průměrnost, praktičnost. Jsou velmi 

obezřetní a nepropadají takovému nadšení a zápalu pro věc jako politici (Aberbach, Putnam a 

Rockman 1981: 12). Politici se zabývají širokými, obecnými tématy, často vycházející ze 

snahy přiblížit se teoretickým a ideologickým konceptům a usilují o odstranění rozdílů mezi 

sociální realitou a jejich politickými ideály. Jejich pozornost přitahují rozmanité problémy 

veřejnosti a i přes jejich neorganizovanost a roztříštěnost se snaží touto energií rozproudit 

politiku a získat u veřejnosti politické body (Aberbach, Putnam a Rockman 1981: 13). 

Naopak byrokraté se zaměřují na dobře organizované a artikulované zájmy, snaží se udržovat 

status quo, případně, pokud je to nevyhnutelné či žádoucí, postupují metodou parciálních a 

postupných změn, nikoliv velkými zásahy do stávajícího systému. Jejich snahou není získat si 

náklonnost veřejnosti, jak je tomu u politiků, neboť z toho nijak neprofitují, preferují práci se 

sdruženími a skupinami, které mohou být přínosem pro jejich práci. Jejich politická role je 

právě komunikace s důležitými aktéry jejich oboru, dosahování kompromisů, naslouchání a 
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případná artikulace jejich problémů, které zůstávají mimo zájem obecněji zaměřených 

politiků. Komunikací s těmito aktéry se také snaží přecházet případným nedorozuměním a 

neshodám při zavádění nových politických opatření. Vyrovnávají tak nálady mezi 

zainteresovanými aktéry, což označuje v názvu modelu právě termín rovnováha, kterou se 

snaží byrokraté v systému vytvářet. Politická role byrokratů se zmenšuje s menší politickou 

stabilitou. Ve chvíli, kdy politická reprezentace váhá a ztrácí svoji rozhodnost, je naopak role 

byrokracie větší a zachováváním rutiny a stávajícího stavu udržuje systém v chodu 

(Aberbach, Putnam a Rockman 1981: 13).  

Čtvrtým a zároveň posledním zobrazením politicko-administrativních vztahů, které 

autoři rozpracovávají, se jmenuje čistý hybrid. Je to vyústění tendencí překonat striktní 

rozdělení rolí mezi byrokraty a politiky.  Zde se tak nejen ztrácí přesná dělící linie mezi prací 

těchto dvou skupin, ale dokonce již vůbec neexistuje a političtí představitelé mohou zasahovat 

do jakékoliv části administrativního výkonu a naopak od úředníků se očekává i politické 

chování. Stručně řečeno dochází k „politizaci byrokracie a byrokratizaci politiky.“ (Aberbach, 

Putnam a Rockman 1981: 16) Jevy, které lze zařadit do tohoto zobrazení politicko-

administrativních vztahů, jsou v každé ze zemí jiné a projevují se různými způsoby, ať už je 

to vytvoření speciálního oddělení úředníků, kteří jsou povolaní i k řešení politických 

záležitostí, koloběhem úředníků rekrutovaných do řad politiků a opačně atd. Mayntz a 

Scharpf takovým typem vztahů označují situaci, v níž musí být vedoucí úředník rozdvojený 

mezi politickou a úřednickou práci. Stává se tak mužem dvou světů a musí být schopen 

artikulovat nejen technické náležitosti z pohledu úředníka, ale zároveň se vypořádat 

s politickým kontextem (Mayntz, Scharpf 1975 in Aberbach, Putnam a Rockman 1981: 18). 

Vývoj vztahů mezi politiky a byrokraty však samozřejmě nelze popsat pouze několika 

fázemi, zmíněnými na začátku kapitoly, a mnohým autorům nedostačují ani představené čtyři 

modely Aberbacha, Rockmana a Putnama, které reagují na historický vývoj. Zmiňme tedy 

ještě další autory, kteří se zabývají tímto tématem a hledají i další vývojové fáze politicko-

administrativních vztahů. Vzhledem ke komplexnosti a komplikovanosti procesu a zároveň 

kvůli velkým rozdílům napříč různými státy, které již byly zmíněny výše, není překvapivé, že 

se popis vývoje a výčet jeho aspektů stále rozšiřují a nelze je všechny postihnout. Verheijen 

považuje za zásadní předěl zejména pro státy střední a východní Evropy přípravu na vstup a 

samotný vstup do Evropské unie, která vyžadovala splnění konkrétních požadavků týkajících 

se fungování veřejné správy, např. přijímání a propouštění úředníků ve služebním poměru 

(Verheijen 2007: 11).  
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Také samotná internacionalizace politiky vztahy mezi oběma sférami upravila. 

Zapojování úředníků do vytváření politických aktů na mezinárodní úrovni a celkové 

fungování mezinárodní politiky má vliv i na vztahy mezi úředníky a politiky na národní 

úrovni. Politici na národní úrovni mají často tendence se o dění na mezinárodní politické 

scéně příliš nezajímat a nechávají úředníkům volné ruce, ovšem jen do té doby, kdy dojde 

k negativnímu ovlivnění preferencí. Poté úředníky za jejich aktivity obviňují a to komplikuje 

politicko-administrativní vztahy i při fungování státní správy na úrovni národní (Verhey, 

2013: 30). Verhey (2013) mimo internacionalizaci politiky jmenuje ještě další dva procesy, 

které podle něj ovlivňují vztahy politiků a byrokratů. Jedním z nich je zvyšující se pozornost 

novinářů a veřejnosti o rozhodování a celkovém fungování moci výkonné. Politici, kteří jsou 

více pod drobnohledem, a jsou tak častěji konfrontováni s některými ze svých rozhodnutí, 

jejich následnou implementací a posléze praxí, se často nechtějí smířit s tím, že za případné 

chyby jsou obviňováni oni a vinu se snaží svalit na jiného aktéra, kterým se velmi často 

stávají právě úředníci (Verhey 2013: 31). Problémy s hledáním toho, kdo je za co odpovědný 

a kdo komu má skládat účty, jsou ve veřejné správě časté. Obcházením ústavních pravidel, 

porušováním zvyklostí a zaváděním nových a nových pravidel politik mate úředníky, kteří 

posléze nevědí, komu by měli být odpovědní především (Verhey 2013: 32).  

S tímto problémem se potýká mnoho států a jejich veřejných správ. Problémy 

nastavení odpovědnosti ve veřejné správě a vztahu mezi politiky a úředníky lze shrnout pod 

pojem akontabilita. Pokud pomineme širší význam tohoto pojmu lze v sociologickém náhledu 

akontabilitu definovat jako „sociální vztah dvou aktérů, ve kterém se jeden aktér zodpovídá za 

své jednání jinému aktérovi, který má právo toto jednání posuzovat, žádat jeho napravení a 

případně sankcionovat.“ (Veselý 2012: 760) Toto je jeden z ústředních pojmů New public 

management a na tomto místě se tedy lze oklikou vrátit na začátek kapitoly a ke zmíněným 

přechodům vývoje a změnám paradigmat. Jak tedy již bylo řečeno, vývoj P-A vztahů a 

politizace je velmi komplexní a komplikovaný a ačkoliv každý z autorů jmenuje jiné fáze, 

kroky a procesy, které podle nich tento vývoj ovlivnily, je zřejmé, že vývoj je postupný, 

neskokový a provázaný, je významně místně determinovaný, a při jeho hodnocení je tedy 

nutné brát v potaz i kontext země, její historie a nastavení politiky. 

6. Politizace  

Podle Peterse (in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 16) je „politizace záměna 

zásluhových kritérií za kritéria politická při výběru, udržování, povyšování, odměňování a 
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disciplíně členů veřejné správy“. Tato definice je velmi široká a zahrnuje mnoho odlišných 

vzorců chování ve veřejné správě, Peters však zdůrazňuje, že nezahrnuje systémy založené na 

náboru zaměstnanců veřejného sektoru pouze podle jejich loajálnosti, tzv. patronage systém 

(Peters in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013, str. 16). Nepovažuje politizaci za jeden 

konkrétní jev či fenomén s jasnými a charakteristickými znaky, podle nichž by šlo určit, kdy 

je již systém zpolitizovaný a kdy ještě nikoliv. Neexistuje zde jasná dělicí čára mezi těmito 

stavy. Politizace je spíše soubor různých vzorců chování, typů politicko-administrativních 

vztahů, které jsou založené především na tom, že chtějí zvyšovat svůj podíl na moci i pomocí 

zásahů do veřejné správy a její kontroly, ale jejich dopady a důsledky pro veřejnou správu se 

mohou výrazně lišit napříč systémy. Všechny tyto typy a vzorce chování však, podle Peterse 

(in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 20), „mají tendenci podkopávat profesionalizaci 

veřejné správy.“  

Peters definuje 6 typů politizace: 

1. Přímá politizace (direct) 

2. Profesionální politizace (professional) 

3. Nadbytečná politizace (redundant) 

4. Předběžná politizace (anticipatory) 

5. Duální politizace (dual) 

6. Sociální politizace (social) (Peters in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 

17-19) 

Přímá politizace je v současném světě již poměrně vzácná, jak však Peters připomíná, 

lze se s ní stále ještě setkat například u postkomunistických států. Spočívá v přímém 

dosazování politicky loajálních lidí na pozice, které by měly být zásluhové a součástí 

kariérního vzestupu. Profesionální politizace se od přímé liší v tom, že ačkoliv jsou na pozice 

úředníků veřejné správy také dosazováni politicky loajální osoby, tak tyto osoby zajišťují 

zároveň svými schopnostmi i profesionalitu. Se změnou politického vedení je pak nahrazují 

lidé stejně profesionální, ovšem loajální novému politickému vedení. Nadbytečná politizace 

naproti tomu neovlivňuje veřejnou správu propouštěním dosavadních úředníků a jejich 

nahrazováním jinými lidmi, ale vytváří nová, nadbytečná místa a rozšiřuje stávající strukturu, 

odkud mohou politicky dosazení zaměstnanci kontrolovat a případně ovlivňovat systém. 

Předběžná politizace je velmi těžko zachytitelná, protože následky zde v jistém smyslu 

předchází politizačním tendencím. Předběžnou politizací totiž Peters označuje opouštění 

pozic úředníky ještě před tím, než se změní politické vedení, u kterého úředníci přepokládají, 
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že bude do současných struktur zasahovat a politicky je ovlivňovat. V hraničním případě 

může tato politizace způsobit neochotu občanů jít pracovat do veřejné správy, neboť již a 

priori počítají s tím, že by nemohli práci vykonávat nezávisle a byli by vystaveni politickým 

tlakům. Duální politizace se objevuje v systémech, v nichž je výkonná moc nejen v rukou 

vlády, ale i prezidenta, případně jiné instituce. Zde může docházet k případům, že veřejná 

správa musí čelit dvojí politizaci od obou institucí, které exekutivu vykonávají a chtějí mít 

kontrolu nad výkonem veřejné správy. Tradičně je tato politizace spojována především s USA 

a Latinskou Amerikou. A konečně sociální politizace počítá se silnými aktéry spojenými se 

sociální politikou, kteří mohou, ačkoliv jsou mimo veřejný sektor, ovlivnit byrokracii i její 

personální složení. Neděje se tak však většinou zcela otevřeně, protože tito aktéři nemají 

žádné právo do těchto záležitostí zasahovat (Peters in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 

17-19) 

Petersova definice politizace není ovšem, jak je tomu u širokých pojmů často, jediná a 

bezrozporná, jiní autoři definici doplňují nebo navrhují novou, stejně tak je tomu i s výčtem 

typů politizace. Verhey tvrdí, že definice nezahrnuje všechny možné vzorce chování, které se 

dají považovat za politizaci, a označuje jen jeden z typů, které Peters určil, konkrétně přímou 

politizaci, která ale není v reálném fungování veřejné správy příliš obvyklá (Verhey in 

Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 40). Eichbaum a Shaw se také s obsahem definice 

Peterse a tím, co zahrnuje, neztotožňují a považují za užitečné politizaci dělit podle toho, čeho 

se tento jev týká. Jmenují tak politizaci procesu jmenování úředníků (politicization of 

appointments), která je obsažená i v definici od Peterse, a politizaci spojenou se zásahy do 

obsahu politik (politicization of policy) (Eichbaum, Shaw 2008: 341). Obě tyto větve 

politizace mohou prorůstat a navzájem se podporovat. Úředníci, kteří jsou zpolitizovaní a 

v úřadu nejsou především kvůli svým znalostem a kompetencím, ale protože více vyhovují 

politicky, pak mohou mít větší vliv i na zpolitizování obsahu politiky. Obě tyto politizace 

však mohou vzniknout i samostatně, nejsou na sobě vzájemně existenčně závislé.  

V souvislosti s tím ale autoři zdůrazňují, že většina definic politizace a provedených 

výzkumů od mnoha různých výzkumníků je zaměřena pouze na bilaterální vztahy úředníků a 

politiků a zcela opomíjí vztahy, do nichž vstupují třetí strany. Tito aktéři jsou často právě tím 

faktorem, který celkové vztahy mezi veřejnou správou a politikou zásadně ovlivňuje 

(Eichbaum, Shaw 2008: 341). Definice politizace je tedy i v této podobě málo komplexní a 

nezahrnuje podstatné prvky fungování vztahů veřejné správy a politiky. Tento nedostatek 

autoři řeší přidáním dalšího konceptu politizace, který označuje politizaci administrativní. 



 

25 

 

Tu charakterizují jako „zásahy, které porušují zásady a zvyklosti spojené s výkonem 

profesionální a nezávislé státní správy.“ (Eichbaum, Shaw 2008: 343) Tento koncept 

politizace doplňuje výše zmíněné o dimenzi třetích stran a jejich aktivit a zásahů do veřejné 

správy. Mohou působit buď svým přímým vstupováním mezi politika a úředníka, anebo 

zasahovat do práce úředníků, obojí za účelem ovlivnit, poškodit nebo znemožnit nestranný 

výkon byrokracie (Eichbaum, Shaw 2008: 343). Nutné je také podotknout, že politizace 

nemusí být vždy nutně nastolována politiky, ale v některých případech se politizace objevuje 

v institucích kvůli samotným úředníkům, kteří na sebe mimo své administrativní úkoly berou 

zároveň i úkoly politické a z jejich vlastní vůle se zapojují do politického procesu (Pierre 

2004: 53).  

Jen ve velmi málo odborných statích, sloužících jako znalostní základna pro tuto práci, 

je politizace spojována s konceptem politicko-administrativních vztahů. Upozorňují na ni ale 

například Hustedt a Salomonsen ve své stati, v níž se snaží o zmapování mnohých konceptů 

politizace a jejich typologii. Nalezené koncepty a typologie politizace autorky shrnují ve třech 

typech, v nichž rozlišují formální, funkční a administrativní politizaci. Formální politizace je 

charakterizována jako možnost legitimně ovlivnit přijímání zaměstnanců ministerstev podle 

toho, jací zaměstnanci vyhovují politickému vedení ministerstva. Kritéria založená na výkonu 

jsou zde tedy nahrazována za jiná, často za kritéria obsahující speciální profesní požadavky 

nebo taková, která umožňují v procesu náboru upřednostnit loajální uchazeče či uchazeče 

blízké vedení, k nimž mají důvěru. „Formální politizace tak může sloužit ministrovi jako 

prostředek pro zajištění politické a stranické podpory na ministerstvu, zároveň může zajistit 

přijetí zaměstnanců vybavených nadstandardními schopnostmi stejně tak jako poradce, 

s nimiž bude mít ministr vztah založený na osobní důvěře.“ (Hustedt, Salomonsen 2014: 749) 

Zdůrazňují však, že formální politizace je založena na legitimním a legálním postupu při 

rekrutování zaměstnanců, a nelze ji tak zaměňovat za patronage systém, na což ostatně 

upozorňuje i Peters při formulaci své definice politizace, jak je zmíněno výše. Zde je důležité 

doplnit, že ani na tomto názoru nepanuje všeobecná shoda a například Meyer-Sahling 

ztotožňuje právě patronage system s politizací, a stírá tak rozdíly mezi náborem zaměstnanců 

podle daných pravidel (která však mohou být zpolitizovaná), a obcházením těchto pravidel při 

obsazování postů stranickými podporovateli anebo za odměnu (Meyer-Sahling 2006: 275). 

Pojem funkční politizace autoři spojují s chováním úředníků vůči politikům. Do 

chování a rozhodování úředníků se prolínají politické motivy a loajálnost k politickému 

vedení převažuje nad žádoucí administrativní neutralitou. Tyto mechanismy však nejsou 
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všemi autory zabývajícími se politizací vnímány jako vždy nutně politizační, reaktivní 

chování například Mulgan (2008, in: Hustedt, Salomonsen 2014) nevnímá jako politizaci do 

té doby, dokud je výkon byrokracie částečně nezávislý a není čistě politicky motivovaný. 

Poslední definovaný typ, administrativní politizace, souvisí s vytvářením ministerských 

poradců, kteří stojí mezi ministrem/politikem a byrokratem a vytvářejí spojku, která ovšem 

může mít na svědomí zpolitizování administrativních návrhů. Tento typ zde byl již zmíněn, 

neboť se jím zabývají autoři Eichbaum a Shaw (2008) a i tyto autorky, Hustedt a Salomonsen, 

se na ně odkazují a doplňují, že vytvoření takové pozice může politicko-administrativní 

vztahy poškozovat ve chvíli, pokud spolu obě strany přestanou komunikovat přímo a ke 

komunikaci využívají pouze poradce. Ten totiž může rozhodnutí té nebo oné strany špatně 

interpretovat nebo záměrně pozměňovat (Hustedt, Salomonsen 2014: 751). 

6.1 Negativa politizace 

Na politizaci se ve většině případů pohlíží právě pouze negativně, ačkoliv její projevy 

negativní nutně být nemusí a tento náhled je neúplný a omezený. Podle Pierra (in Peters, 

Pierre 2004: 52) tím nejdůležitějším argumentem proti politizaci je destrukce zásluhového 

systému a přijímání zaměstnanců na základě politických kritérií, případně na základě politické 

loajality. Společně s tím politizace podle tohoto autora zasahuje do integrity byrokracie a 

ohrožuje její pilíře jako právní základ nebo nezávislé rozhodování. „Politizace v této 

perspektivě transformuje státní službu z autonomního mocenského centra do struktury, která 

je podřízená vládě dne.“ (Pierre in Peters, Pierre 2004: 52) Autoři také upozorňují na to, že 

pokud veřejnost negativně vnímá politiku a má u ní horší pověst než samotná byrokracie, 

může politizace a tvorba užších vztahů mezi politikou a byrokracií znehodnotit v očích 

veřejnosti i byrokracii a podrýt její legitimitu (Peters, Pierre 2004: 9). Peters zároveň dodává 

možnost ohrožení profesionality státní služby (Peters in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 

2013: 20). To může být způsobeno zhoršením pověsti byrokracie. Pokud se totiž stane 

zřejmým faktem, že ve státní službě není možné pracovat nezávisle a experti jsou nahrazováni 

politicky loajálními lidmi, nebudou chtít tito odborníci posty ve státní službě zastávat, a 

politika tak přijde o své expertní zázemí, na kterém je závislá (Peters in Neuhold, 

Vanhoonacker, Verhey 2013: 22). Neutralita a nezávislost by měla být u úředníků ceněna jako 

jedna z nejpodstatnějších hodnot, která zajišťuje legitimitu státní služby a podle níž se často 

hodnotí i kvalita veřejné správy. V neposlední řadě také úředníci zajišťují tzv. institucionální 

paměť a udržují kontinuitu úřadu i výkonu práce. Jejich častou obměnou a dosazováním 

loajálních lidí tak přicházejí úřad i politika o potřebné zkušenosti a znalosti, které lze získat 
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jen dlouhodobým výkonem státní služby (Peters in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 

12) 

6.2 Pozitiva politizace 

Jak již bylo řečeno v úvodu, vnímání politizace jako zásadně negativního fenoménu a 

přistoupení k tomuto tvrzení jako k faktu, bez toho aniž by byl řádně zkoumán a potvrzen, je 

omezující a pro následný výzkum by taková premisa moha být velmi zavádějící. Argumenty 

pro politizaci a hledání pozitiv tohoto fenoménu jsou součástí i některých výzkumů odborníků 

zabývajících se podobnými tématy. Jedním z argumentů může být například kontrola veřejné 

správy politickými představiteli. Ta je, vzhledem k tomu, že politici byli zvoleni do čela státu 

občany, demokratická, neboť s její pomocí lze lépe zajistit zdárný výsledek vládních aktivit. 

Politizace může vytvářet i lepší vztahy politické sféry s veřejností skrze veřejnou správu, 

protože tak mohou političtí představitelé překonat častou odloučenost politického 

rozhodování od samotných veřejných problémů a občanů samých (Peters in Neuhold, 

Vanhoonacker, Verhey 2013: 21). Nahrazování úředníků s velmi dlouhou kariérou a 

neměnnými názory, zvyky a stereotypy vykonávání úřednické práce jinými, sice 

zpolitizovanými, ale více reakceschopnými úředníky může vlastně také přispívat k lepší shodě 

mezi volebními výsledky a tím tedy i nastolovanými politikami, které se těmito novými 

úředníky lépe implementují. I to by tedy potenciálně mohlo být pro demokratický systém 

pozitivní. Politizaci však stejně Peters vnímá jako negativní fenomén s nezdravými následky 

pro demokratické zřízení a tento názor sdílí s mnoha dalšími autory zabývajícími se tímto 

tématem (Peters, Pierre 2004: 4; Dahlstrom, Niklasson 2013: 891) 

Verhey u politizace nachází několik světlých stránek a nevnímá ji tedy jako 

jednoznačně negativní fenomén. Jak již vyplývá z jeho tří charakteristik správného byrokrata, 

dobrý úředník by měl být vybaven i politickým cítěním a vedle profesionálního hlediska věci, 

na které se musí ohlížet především, by měl zvážit i politickou strategičnost úkonů a případně 

jejich prezentaci, aby mohly tyto úkony být vůbec realizovatelné a politicky dosažitelné 

(Verhey 2013: 38). „To, že jsou státní úředníci profesionální experti, nestačí; musí být také 

schopni přeložit své schopnosti do politicky proveditelného výsledku. V tomto konkrétním 

pojetí tedy musí být všichni úředníci „zpolitizovaní“. Ale politizace státní správy by měla mít 

své meze.“ (Verhey 2013: 41) 

Jak závěrem dodává Peters i Verhey, není možné bezrozporně označit politizaci za 

dobrou nebo špatnou, stejně tak je těžké i určit míru, kdy může být politizace prospěšná a ve 

kterém případě již systému škodí. Důležité je hledat rovnováhu mezi politikou a byrokracií a 
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nehledět pouze na krátkodobé cíle a prospěch stávající politické garnitury. Politizace také 

musí být hodnocena s ohledem na kontext a nastavení systému ve státě, neboť je ovlivňována 

mnoha faktory (Peters, Verhey in Neuhold, Vanhoonacker, Verhey 2013: 22, 40). 

7. Zákon o státní službě 

Následující kapitoly se posouvají od teoretických konceptů a dělení politicko-

administrativních vztahů a politizace k jejich reálné podobě a praktickému výkonu státní 

správy v České republice. Dříve než bude představen výzkum ministerských úředníků, práce 

přibližuje právní předpis, který od roku 2015 výrazně ovlivňuje jejich práci i nastavení celého 

systému státní správy. Následující kapitola představuje zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

společně s tím, co mu předcházelo a okolnostmi jeho vzniku. 

Vstup ČR do Evropské unie v roce 2004 byl mimo jiné podmíněn také budoucím 

přijetím legislativní úpravy, která bude ošetřovat postavení úředníků ve státní správě a zajistí 

kvalitní výkon veřejné správy. V roce 2002 byl přijat zákon č. 218/2002 Sb., který však plnil 

jen formální roli a nikdy nenabyl své účinnosti, což pro splnění závazků ČR nebylo 

dostatečné. V roce 2013 byl vytvořen návrh zákona o úřednících, který byl kritizován pro své 

nekomplexní řešení problémů veřejné správy a pro další problematické pasáže. V ten samý 

rok také předložila ČSSD návrh novely zákona o státní službě. Ani jeden z těchto návrhů však 

nestihl projít legislativním procesem, neboť v roce 2013 byla rozpuštěna Poslanecká 

sněmovna. Nově zvolená vláda projednala novelu zákona o státní službě hned následující rok 

a v roce 2014 byla novela zákona přijata Poslaneckou sněmovnou, a to i přes významnou 

kritiku z mnoha stran, ať už z opozičních řad poslanců a Senátu, tak i z neziskových 

organizací (např. Rekonstrukce státu). Jejímu přijetí bránil i prezident, ale Poslanecká 

sněmovna i přes prezidentské veto zákon odhlasovala a pod číslem 234/2014 Sb. byl dne 6. 

11. zveřejněn ve Sbírce zákonů a 1. ledna 2015 nabyl účinnosti. 

Problémy veřejné správy, kvůli kterým bylo zavedení zákona o státní službě žádoucí, 

byly vyřčeny v již zmiňovaných dokumentech Analýza aktuálního stavu veřejné správy z 

roku 2011 a ve strategii Smart administration. Strategie Smart administration upozorňovala 

především na:  

 neexistenci centrální metodiky, podle které by se řídil management lidských zdrojů 

 nejednotný systém výběru a přijímání pracovníků 

 zastaralý systém odměňování pracovníků a jejich nedostatečná motivace 
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 roztříštěnost, nestabilitu a vysokou složitost právního řádu, vysokou administrativní 

zátěž s ním spojenou 

 neexistenci metodických postupů pro oblast strategického řízení 

 nedostatečnou úroveň komunikace mezi jednotlivými úrovněmi a institucemi veřejné 

správy 

 a další nedostatky týkající se finančního a technologického hlediska fungování veřejné 

správy (Smart administration 2010: 10) 

V Analýze aktuálního stavu veřejné správy, zpracované Ministerstvem vnitra v roce 

2011, jsou jmenované mimo jiné tyto nedostatky, které se zákonem o státní službě souvisí a 

které současně také zvyšovaly nutnost jeho zavedení:  

 neexistence právního rámce práv a povinností úředníků 

 neexistence osobní odpovědnosti 

 neflexibilní vnitřní struktura zaměstnanosti ve státní správě, vývoj počtu zaměstnanců 

v ústřední státní správě 

 personální nestabilita a přílišná politizace ústřední státní správy (MV 2011: 5) 

Fungováním veřejné a státní správy se podrobně zabývá i organizace Transparency 

International, která jejím kvalitním výkonem podmiňuje své hlavní cíle, jako jsou 

odbourávání korupce, snižování úrovně klientelismu a další. V období přípravy zákona tedy 

aktivně připravovala stanoviska k projednávaným návrhům a specifikovala, co by měl zákon 

splňovat především, aby byl přínosný. Ve velké míře reaguje i na nedostatky, které vyplývají 

z analýz veřejné správy a jsou zmíněny výše. Zákon by tedy měl hlavně zajistit dostatečnou 

transparentnost při výběru a přijímání pracovníků a v procesech, které s tím souvisejí.  

Jmenování vedoucích úředníků by mělo předcházet výběrové řízení s jasně stanoveným 

postupem, které zajistí větší transparentnost výběru, za nutnost považují také vyřešení postupu 

v případě rozporu politického zadání se zákony či s dobrými mravy, ochranu úředníků před 

politickou či jinou šikanou na pracovišti. Zákon má také zapracovat postup stanovování a 

vynucování osobní odpovědnosti za výstupy práce úředníků. Dále jako stěžejní uvádějí 

motivační ohodnocení pracovníků a jejich objektivní hodnocení a ochranu whistleblowerů. 

Zahrnutí všech těchto bodů zajistí dle názoru Transparency International možnost lepšího 

výkonu státní správy bez výraznějších rizik a náchylnosti ke korupci a klientelismu 

(Transparency International 2012: 14-15). 
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Dnes účinný zákon si klade tři základní cíle, k nimž má svým zněním přispívat. Jsou 

jimi profesionalizace, depolitizace a transparentnost veřejné správy (Křítek 2016: 16). 

Důvodová zpráva zákona o státní službě, již zmíněná výše, kritizuje nedostatečnou stabilitu 

personálního zajištění výkonu státní správy, a to zejména na úrovni ústřední státní správy, 

nekoncepční a nepromyšlené zásahy do její struktury. „Státní službu je nezbytné jednotně 

organizovat, řídit, kontrolovat a výrazněji oddělit od politického vlivu.“ (Sněmovní tisk č. 71 

2013) Zároveň upozorňuje na nedostatečnou právní úpravu výkonu práce úředníka ústřední 

státní správy, který byl do doby před přijetím tohoto zákona upraven pouze zákoníkem práce, 

což je v souvislosti s krajskou a obecní úrovní, kde je tento výkon upraven zákonem č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, nazýváno v důvodové zprávě 

paradoxem. „Zatímco na krajské a obecní úrovni existují alespoň základní institucionální 

záruky oddělení politických funkcí od úřednických (instituty tajemníků obecních úřadů, 

ředitelů krajských úřadů upravené obecním a krajským zřízením), na ústřední úrovni není 

depolitizace výkonu státní správy zajištěna žádným způsobem.“ (Sněmovní tisk č. 71 2013) 

Důvodová zpráva tedy několikrát upozorňuje na nutnost odpolitizování státní správy z 

výše zmíněných důvodů. Výklady zákona však také poukazují na to, že tento cíl je 

nejednoznačný a v některých aspektech problematický. V situaci, kdy je hlavou ministerstva 

politik, je odpolitizování těchto úřadů ústřední státní správy z podstaty věci vyloučeno. „Vliv 

politické sféry do zaměstnaneckých vztahů státní zaměstnanců může být pouze omezen a jde 

o to, jakou míru tohoto omezení se podaří v zákoně prosadit.“ (Kottnauer, Přib, Úlehlová, 

Tomandlová 2015: 21) 

Termín politizace v důvodové zprávě zákona není vlastně vůbec vymezen a není 

jednoznačné, na jaké projevy politizace se tedy opatření, která jsou v zákoně zakotvena, 

zaměřují. Lze se jen dohadovat, že se především jedná o pojetí politizace spojené s 

personálním obsazením ministerstev. Zůstává pak otázkou, jestli tím největším problémem je 

skutečně pouze politické dosazování osob na ministerstva, nebo je toto spojeno i s obsahovou 

stránkou práce ministerstva. Obecné a velmi vágní vysvětlení problému v důvodové zprávě 

může způsobovat nepochopení, špatnou interpretaci a brzdit možná zlepšení. Omezující je 

také výklad pojmu politizace jako zcela negativního jevu, se kterým se musí bojovat a je 

nutné ho vymýtit z celého fungování státní správy. Negativní konotace tohoto pojmu 

zabraňují komplexnímu pohledu na tento jev a v souvislosti se skutečností, že hlavou 

ministerstva je politik, jak již bylo zmíněno výše, nabývá snaha o naprosté odpolitizování 

státní správy až absurdního rozměru. 
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Pichrt a kol., autoři komentáře zákona o státní službě konstatují, že základní cíl 

odpolitizovat státní správu nebyl dostatečně naplněn. Cílem podle něj bylo oddělit výrazně 

moc politických představitelů od výkonné státní správy, která by se personálně neměla měnit 

při každé politické změně atp. (Pichrt a kol. 2015). Příliš rychle zpracovaný zákon o státní 

službě tak dle Pichrta a kol. (2015) naopak v některých bodech ještě stupňuje a zintenzivňuje 

politický vliv na administrativu. Jmenuje tři zásadní body. Prvním z nich je zrušení původně 

navrhovaného Generálního ředitelství pro státní správu. To mělo být na vládě víceméně 

nezávislé, vláda by jmenovala pouze generálního ředitele a jeho zástupce. Naproti tomu v 

dnešní úpravě je nahrazeno náměstkem pro státní službu, který je také jmenovaný a 

odvolatelný vládou, ale jeho sekce je součástí organizační struktury Ministerstva vnitra. Pichrt 

a kol. je tedy toho názoru, že politicky nezávislé Generálního ředitelství je nahrazeno 

politickým Ministerstvem vnitra, kde může ministr jako vedoucí úřadu uplatňovat na 

náměstka pro státní službu svůj politický vliv (Pichrt a kol. 2015) 

Druhým bodem je vytvoření úrovně náměstků ministra pro řízení sekce, kteří mohou 

zastupovat příslušného člena vlády na jednání schůze vlády a zastupovat ho i v Poslanecké 

sněmovně a Senátu (Pichrt 2015). 

A posledním výrazně problematickým bodem Pichrt shledává postavení státního 

tajemníka, který bude jmenován vládou na návrh příslušného ministra, což může zdůraznit 

jeho podřízenost ministrovi (v případě existence Generálního ředitelství pro státní službu by 

byl státní tajemník jmenován a odvoláván generálním ředitelem) (Pichrt 2015). 

Zásadním prvkem zákona jsou především výběrová řízení a jejich podmínky na různé 

pozice ministerstva, neboť právě jejich průběh ovlivňuje personální složení ministerstva a 

jejich případné nedostatky mají dopady na politicko-administrativní vztahy a na míru 

politizace. Zmíněny budou všechny pozice řízení na ministerstvu, tedy to, jak se vybírá státní 

tajemník, náměstek pro řízení sekce, ředitel odboru a vedoucí oddělení. 

Státní tajemník je, co se týče pravomocí, nejsilnějším úředníkem a může svým 

zásahem ovlivnit mnoho záležitostí týkajících se celého fungování ministerstva. Jeho hlavní 

náplní práce je starost o organizační záležitosti související se státní službou, správa služebních 

vztahů a odměňování státních zaměstnanců (Kottnauer, Přib, Úlehlová, Tomandlová 2015: 

22). Pracuje v součinnosti s příslušným členem vlády v záležitostech, které se týkají započetí, 

skončení nebo jiné změny služebního poměru představeného (Kottnauer, Přib, Úlehlová, 

Tomandlová 2015: 80). Státní tajemník může odvolat kohokoliv z výběrové komise na 

služební místo, všichni členové výběrových komisí podléhají jeho schválení. Státní tajemník 
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na ministerstvu je vybrán ve výběrovém řízení komisí, v níž jsou 4 členové. 3 členové této 

komise jsou navrženi ministrem jako vedoucím úřadu a jeden náměstkem pro státní službu, 

který zároveň všechny členy komise jmenuje. Vybraného státního tajemníka v poslední fázi 

jmenuje vláda. Jeho funkční období je 5 let (§ 53 zákona č. 234/2014 Sb.). 

Po státním tajemníkovi je druhým nejvyšším úředníkem náměstek pro řízení sekce. 

Ten je pověřen řízením odborného výkonu státní správy a má za něj zodpovědnost. Zde je 

výrazný rozdíl oproti předchozí právní úpravě, která však nevešla v účinnost. V té byl řízením 

odborného výkonu státní správy pověřen státní tajemník a zároveň za ni nesl odpovědnost 

vůči ministrovi, úroveň náměstků pro řízení sekce nebyla v předchozí právní úpravě vůbec 

zakotvena (Kottnauer, Přib, Úlehlová, Tomandlová 2015: 23-24). V dnes platné a účinné 

úpravě je náměstek pro řízení sekce vybírán čtyřčlennou komisí, z čehož jsou dva členové 

navrženi samotným ministrem a dva státním tajemníkem, který také všechny členy komise 

jmenuje a posléze také jmenuje i vybraného kandidáta na pozici náměstka pro řízení sekce. 

Následující úroveň řízení je ředitel odboru. Ředitel odboru je vybírán ve výběrovém 

řízení komisí, která má tři členy. Tito členové jsou jmenovaní státním tajemníkem, dva z toho 

na návrh náměstka pro řízení sekce. Státní tajemník také posléze vybraného kandidáta 

jmenuje ředitelem odboru. A velmi obdobný proces předchází i jmenování vedoucího 

oddělení, který je také jmenován státním tajemníkem poté, co vyhraje výběrové řízení, v 

němž jej vybrali tři členové komise, z toho dva navržení ředitelem odboru (§ 57-58 zákona č. 

234/2014 Sb.). 

Výběr členů do výběrové komise se musí řídit danými pravidly. Těmi nejdůležitějšími 

jsou především vyloučení služebního orgánu, který výběrové řízení vyhlásil, služebního 

orgánu, který je nadřízený, a nepodjatost jejích členů. Uchazeč o služební místo může vznést 

námitku o podjatosti některého ze členů komise, o které poté hlasuje v prvním stupni sama 

výběrová komise (bez člena, u něhož je námitka na podjatost), pokud se nedohodne, 

postupuje se dál podle správního řádu. V souvislosti se složením komisí je také na místě 

zmínit, že se nemusí skládat pouze z úředníků ve služebním ani zaměstnaneckém poměru na 

ministerstvu, nýbrž v tomto směru není nijak omezena. Její členové však musí být 

kvalifikovaní a odborně způsobilí rozhodnout o vhodnosti kandidáta na pozici (Metodický 

pokyn 2017: 23-25) 

V současné chvíli, tedy téměř tři roky po zavedení zákona o státní službě do praxe, 

nastává období, kdy bude možné vyvozovat první větší závěry ohledně jeho fungování, neboť 

se po proběhlých parlamentních volbách bude sestavovat nová vláda a do čela mnohých 
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ministerstev budou dosazeni nově vybraní ministři. Právě tyto změny ukáží, zda jsou opatření 

obsažená v zákoně dostatečná a mají pozitivní vliv na stabilitu ministerstva, nebo zda jsou 

pravidla a podmínky výběrových řízení neúčinná a lze je snadno obejít. Do této doby, a to 

platí i pro období provedeného kvalitativního výzkumu, nebylo možné komplexně hodnotit, 

jak velký prostor zde pro přeobsazování řídících pozic zůstává, ovšem i přes toto omezení 

výzkum odhalil první skuliny a nedostatky, skrze které stále lze personální obsazení 

ministerstev ovlivnit. Podrobněji jsou tato zjištění rozvedena v kapitole, která se věnuje právě 

provedenému výzkumu a jehož součástí byly i otázky týkající se služebního zákona a jeho 

praktického fungování. 

8. Empirická část práce - výzkum úředníků 

Politicko-administrativní vztahy v České republice na ministerské úrovni byly 

zkoumány pomocí kvalitativního výzkumu využívajícího polostrukturovaných rozhovorů s 

úředníky. V těchto rozhovorech byla snaha obsáhnout co nejvíce témat, kterými se politicko-

administrativní vztahy zaobírají a byly přiblíženy v teoretické části práce, tedy zejména 

žádoucími povahovými rysy úředníků a jejich rozdíly s rysy politiků, komunikaci a kooperaci 

mezi politiky a úředníky a další. Díky tomu lze částečně vidět míru propojení těchto dvou 

sfér, rozdělení kompetencí a rolí při tvorbě politiky. Jednou ze zásadních otázek v této části 

rozhovoru byla také otázka na nestrannost a nezávislost výkonu práce úředníka a jeho 

případná omezení. Po sadě otázek týkajících se obsahové stránky práce úředníka se téma 

přesunulo k tématu personálního obsazení útvaru, případně celého ministerstva, které plynule 

navázalo na téma služebního zákona a jeho kritického zhodnocení. Nejcitlivější téma 

politizace bylo ponecháno až na samotný závěr celého rozhovoru, protože pojem politizace by 

podle autorky mohl v některých respondentech vzbudit obavy a jejich odpovědi by tím mohly 

být ovlivněny. Ale ačkoliv slovo politizace bylo vysloveno až na konci rozhovoru (minimálně 

z úst tazatelky), otázky se snažily odkrýt její případné rysy během celého rozhovoru. 

Následující oddíly práce se tedy budou postupně věnovat jednotlivých částem, stručně 

představeným výše. 

Respondenti, vybraní způsobem naznačeným výše, zastávali buď pozice vedoucích 

oddělení, nebo ředitelů odborů. Kritérium úrovně řízení bylo zvoleno proto, že ředitelé odborů 

a vedoucí oddělení jsou „uprostřed“ ministerstva a politicko-administrativních vztahů, tj. 

jejich úroveň je potenciálně ovlivněna politikou a vzhledem k tomu, že jsou to řídící úrovně, 

očekává se zde i jistý tlak shora (otázkou pak bylo, zda je tento tlak i politický), zároveň ale 
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jsou v kontaktu s referenty a nejhlubším odborným zázemím ministerstva. Kritérium 

obsahové stránky útvaru, z něhož respondent pocházel, bylo zvoleno kvůli pravděpodobnosti, 

že úředníci ze strategických, koncepčních a legislativních útvarů budou blízko samotné tvorbě 

politik a budou více vnímat nutnost kontinuity své práce, a to i napříč volebními obdobími. 

Představitelé personálních odborů a oddělení pak zase měli vhled do postupů při přijímacím 

řízení, do obsazení ministerstev, fluktuace osob a jejích důvodů a do praktického uplatňování 

zákona o státní službě a jeho předností a nedostatků. Respondenti budou zachováni 

v anonymitě, nebudou zveřejňována jejich jména a ani nebudou jejich výpovědi spojovány s 

konkrétními pozicemi a ministerstvy, z nichž pocházejí. Z důvodu zachování anonymity tak 

práce nemůže obsahovat ani doslovné přepisy rozhovorů, neboť v odpovědích byly často 

zmiňovány kauzy, agendy, procesy atd., které by bylo možné jasně zařadit ke konkrétnímu 

ministerstvu anebo dokonce i ke konkrétnímu odboru a oddělení. Respondenti jsou tedy 

označeni pouze čísly 1-12. Nacházelo se mezi nimi 7 mužů a 5 žen, jejich věk byl velmi 

různorodý a pohyboval se od 27 let do 65 let.  

8.1 Povahy úředníků a politiků 

V první části rozhovoru se otázky týkaly především samotné osoby respondenta. 

Hlavním záměrem této části bylo pojmenovat nejdůležitější povahové rysy a případně znalosti 

a dovednosti, které by úředník měl mít, pokud vůbec nějaké takové jsou. Na to navazovala 

otázka na stejná specifika, ale tentokrát u zástupců politiků. Respondenti si u této otázky často 

dávali pozor na to, zda zní v kondicionálu, nebo mají v odpovědi popisovat skutečný stav. Z 

toho vyzníval i jejich názor na současné politiky, s nimiž často úředníci nejsou spokojení a 

nepracují tak, jak by si úředníci představovali. Tato první část otázek sloužila ale také k 

seznámení se s respondentem, který byl požádán, aby se stručně představil. Odlehčené otázky 

ohledně vzdělání a předchozího zaměstnání pomohly navázání kontaktu a v konečném 

důsledku i přesnějšímu pochopení některých názorů úředníků - například úředník, který přišel 

z prostředí soukromého sektoru, byl často kritičtější k hierarchii a strnulosti některých procesů 

na ministerstvu. Doba, po níž respondenti pracují na ministerstvu, pak také byla důležitá pro 

otázky ohledně služebního zákona a jeho zavádění do praxe, porovnání období před a po 

zavedení tohoto zákona a zhodnocení jeho dosavadních výsledků. 

Vysokoškolské vzdělání u všech úředníků není překvapivé vzhledem k tomu, že jej 

zákon o státní službě vyžaduje. Polovina z 12 respondentů pracovala před zaměstnáním na 

ministerstvu v soukromém sektoru, pro druhou polovinu respondentů je ministerstvo jejich 

prvním zaměstnavatelem. Šest respondentů (ale nikoliv těch stejných šest, kteří pracovali i 
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v soukromém sektoru než se dostali na ministerstvo) nikdy nechtělo být úředníkem. Často 

dokonce někteří dle svých slov úřednictvem až pohrdali. Respondentka č. 5 například uvedla: 

„Určitě jsem nechtěla být úřednice, protože moje maminka byla úřednice, a když jsem tam za 

ní chodila ze školy, tak tam na mě z toho sálala taková nuda a takový stereotyp, tak jsem si 

říkala, tak tady to nikdy v životě.“ (R5) Ze zbývajících šesti respondentů státní správa 

opravdu lákala jen dva, ostatní čtyři se pak dostali na ministerstva především kvůli vysoké 

škole a nabízeným stážím, případně kvůli známostem mezi lidmi z veřejné správy. Jako 

hlavní důvody, proč nebylo zaměstnání v byrokracii jejich vysněné, uváděli respondenti 

nejčastěji neinovativnost a nudu. 

Na tuto otázku navazovala otázka obecnější, jaké povahové rysy by měl úředník mít 

pro správný výkon svého povolání a jaké rysy skutečně většinou má. Touto otázkou výzkum 

navazuje na oddíl o rozdílech mezi politiky a byrokraty a teoretické koncepty Aberbacha, 

Rockmana a Putnama (1981) a Verheye, jejichž poznatky byly zmíněny výše. V odpovědích 

se většina respondentů shodla na zásadních rysech, ale zároveň ji každý z nich doplňoval o 

další podrobnosti.  

Body, v nichž se mnoho odpovědí podobalo, byla například úcta k autoritám, bez níž 

to jejich slovy ve veřejné správě nejde. Hierarchie a struktura úřadu má v práci úředníka velký 

význam a bez respektu k tomuto nastavení, procesům a pravidlům, nejde práci úředníka 

vykonávat, jak se shoduje celkem 8 respondentů. „Úředník nemůže být vyloženě 

individualista, musí mít úctu k autoritám a musí se řídit pravidly a principy, protože jinak se 

trápí.“, zmínil respondent č. 4. I respondentka č. 5 přímo vyslovuje problémy některých 

zaměstnanců ministerstva s těmito specifiky úřednické práce, když řekla, že „důvody odchodu 

jsou často právě malá míra samostatnosti, kterou jim veřejná správa dává. Ve veřejné správě 

musí dělat srdcaři, kteří respektují autoritu a strukturu. Předpisy a procesy se často nedají 

vůbec ovlivnit a rozhodnutí a implementace trvají velmi dlouho.“ (R5) Dva respondenti 

naopak tento názor nesdílí a považují za nutné se systémem bojovat a snažit se ho změnit, 

případně i obejít, pokud je to třeba pro dosažení cíle. Respondent č. 9 je toho názoru, že „účel 

světí prostředky. Nemám rád procedury a mechanismy, jdu přímo za cílem a příliš mě 

nezajímá, jak se tam dostanu, hlavní je pro mě dostat se do cíle.“ (R9) Podobně o svém 

postoji mluví i respondent č. 10, který dokonce používá i stejné slovní spojení „účel světí 

prostředky“ a obhajuje snahu změnit některá nastavení systému za každou cenu, i když to 

může částečně znamenat obcházení pravidel, která jsou nastavena. Pokud se toho využívá pro 

správné cíle, nevidí to zcela negativně.  
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Celkově vzato se zde v širším pohledu skutečně potvrdily poznatky Aberbacha, 

Rockmana a Putnama (1981) ohledně technického zaměření úředníků a jejich snahy nacházet 

nejlepší řešení z mnoha možností. Sami úředníci však často při jmenování povahových rysů 

zdůrazňovali, že je nutné brát v potaz i jejich zařazení - tyto povahové rysy se mohou lišit 

napříč vertikální i horizontální linií ministerstva. Slovy respondentky č. 1: „Třetina úředníků 

jsou odborníci, třetina jsou lenoši a apatičtí úředníci, kteří jsou na ministerstvu už dlouho a 

nechtějí nic dělat, ale ví, že je těžké je vyhodit, takže už se o nic nesnaží, poslední třetina jsou 

pak schopní lidé.“ (R1) U druhého zmíněného autora relevantního pro dělení povah úředníků 

a politiků - Verheye (2013) byl jeden z jeho tří bodů, jak by se měl úředník chovat vůči 

politikovi, popřen respondentem č. 8, který se explicitně zastavil u problematiky loajálnosti 

mezi těmito dvěma aktéry. Podle něj není u úředníků loajalita žádoucí a neměla by mít na 

úřednickou práci žádný vliv, neboť jeho práce má být nezávislá na prioritách politického 

vedení, jak v průběhu rozhovoru potvrdili i ostatní respondenti. Žádný jiný respondent slovo 

loajalita v souvislosti svého vztahu k politikům nepoužil, je tedy možné usuzovat, že 

loajálnost není tím, co by v České republice pomáhalo definovat politicko-administrativní 

vztahy.  

Odpověď na otázku, jak by měl vypadat dobrý politik a jaké by měl mít povahové 

vlastnosti, byla pro většinu respondentů jednodušší než ta o povahách úředníků. Tři 

respondenti, respondent č. 4, 7 a 11 uvedli, že si nemyslí, že by politici byli od úředníků 

odlišní a měli mít jiné povahy, jen jejich úloha od nich vyžaduje jiné vystupování. 

Respondent č. 7 v souvislosti s touto otázkou zmínil: „Politik asi nemusí mít žádný speciální 

vlastnosti, rámcové znalosti asi ano, ale stačí, že se obklopí lidmi, kteří mu dají ty správný a 

hlavně pravdivý informace. Já si myslím, že ten politik nemusí být odborník, jeho úloha je spíš 

vidět to z nadhledu.“ (R7) Respondent č. 4 se vyjadřuje obdobně: „Charakter práce (politika) 

je zcela jiný, ale povahově nemusí být jiný.“ (R4) Ostatní respondenti nejčastěji zmiňovali 

větší exhibicionismus politiků a jejich schopnosti komunikace, které jsou pro výkon politiky a 

prosazování návrhů a tedy i pro výsledky práce úředníků zásadní. Dohromady 6 respondentů, 

tedy polovina z celkového počtu, zmínila důležitost těchto aspektů. Respondentka č. 12 se 

například vyjádřila takto: „Politik musí mít dost sebevědomí, musí jít často s kůží na trh, takže 

bez toho to asi nejde, musí si umět stát za svým názorem a umět zvládnout to, když ho někdo 

nepřijme, protože to se stává dost často. Je to asi spíš extrovert, musí umět dobře 

komunikovat s lidma, i když si dokážu představit politika introverta, ale to by asi nemohl být 

ministr. Navíc by politikům asi nemělo vadit vést nepříjemné diskuse, kde jim někdo 
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oponuje.“(R12) Podobně to vyjadřují i respondenti č. 5, 8 a 11, nejstručněji to však vyjádřila 

respondentka č. 1, která řekla, že „politici by měli dělat politiku.“ (R1) 

Zbývající úředníci zmínili ještě například ambicióznost politiků nebo jejich touhu po 

moci a po vlivu. Respondent č. 10 k tomuto tématu zmínil, že nevidí žádný jednotící prvek 

mezi všemi politiky, ale dodal: „Ty vlastnosti těch politiků jsou podle mě hodně 

determinovaný podle toho, z jaké politické strany vychází, takže tam bych viděl možná nějaký 

jednotící prvek skrze ty strany.“ (R10) Poslední výraznou věcí, kterou respondenti zmiňovali 

v souvislosti s politiky, byla schopnost stanovení priorit a vizí, kterou úředníkům mají 

předkládat, a úředníci ji pak mají naplňovat a snažit se přijít s řešeními, z nichž si pak ministr 

vybere to nejlepší. Takové propojení politiky a administrativy již některé teorie a typy 

politicko-administrativních vztahů považují za politizační, protože dochází k úkolování 

úředníků politickým představitelem. V kontextu České republiky je ale opět nutné zmínit, že 

tento vliv není prakticky možné odstranit vzhledem k tomu, že úředníci jsou fakticky 

podřízení ministra. Tomuto tématu ale bude ještě věnován prostor níže. Po této úvodní části 

rozhovoru následovaly postupně okruhy zabývající se obsahovou stránkou politiky, vlivem 

politiků na práci úředníků, personálním složením ministerstva a možností jeho obměn 

společně s reflexí dřívějších období a současnosti. Toto téma se posléze překrývalo s 

otázkami ohledně služebního zákona. 

8.2 České politicko-administrativní vztahy a politizace  

Informací a poznatků z kvalitativního výzkumu vychází mnoho, některé se zdají však 

pro dané téma práce méně relevantní nebo nosná. Nebylo by tedy přínosné věnovat se v 

následujícím rozboru každé otázce a každému tématu, které respondenti zmínili a ke kterému 

se vyjadřovali, rozsáhlost takové interpretace by byla na úkor hlubšího porozumění. V 

následujících oddílech se tedy práce věnuje čtyřem zvoleným tématům, která byla vybrána na 

základě analýzy rozhovorů. Tato vybraná témata se v rozhovorech opakovala, ke každému z 

nich se vyjadřovalo více respondentů, často se jejich názory na tato témata prolínaly nebo 

byly velmi podobné, objevila se však i velmi protichůdná stanoviska a vyjádření, jimž bude v 

textu také věnován prostor. Témata byla vybrána rovněž proto, že se autorce jeví pro poznání 

politicko-administrativních vztahů jako nejzásadnější a mohou významně napomoci naplnění 

cíle práce. Ovšem již na tomto místě je vhodné upozornit na odchylky od původních 

vytyčených směrů práce a od použitých teoretických konceptů, tyto nástrahy jsou však 

kvalitativním výzkumům vlastní, neboť u nich není nikdy zcela jisté, do jaké hloubky výzkum 

dosáhne a jaké další obzory se v průběhu výzkumu otevřou.  
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Čtyři identifikovaná témata, kterým se práce bude v následujícím textu věnovat 

podrobně, jsou tato: 

 Třetí strany politicko-administrativních vztahů 

 Státní tajemník - pojistka ministerstva? 

 (Ne)ovlivnitelné personální složení 

 Pozitivní politizace 

 

Tato témata však nejsou od sebe navzájem oddělitelná, vzájemně se prolínají a 

doplňují a je nutné je tedy vnímat jako jakousi mozaiku, která až dohromady může vytvořit 

kus poznání politicko-administrativních vztahů. Z povahy výzkumu a jeho rozsahu a tématu 

ale vyplývá, že tento kus poznání nebude velký a jeho vedlejším účelem bude tedy především 

odkázat na další neobjevené a nesložené části. 

Přiložený obrázek znázorňuje tematickou mapu, která byla vytvořena v rámci analýzy 

rozhovorů. Šedě vyplněná okna představují klíčová témata výzkumu, která jsou podrobně 

vysvětlena. 

 

Obrázek č.  1 – Tematická mapa výzkumu 

 

 

8.3 Třetí strany politicko-administrativních vztahů 

V následující části rozhovoru, zajímající se o obsahovou část politiky, byli respondenti 

nejprve dotazováni na své denní agendy, témata, kterým se věnují, jakou oblast zpracovávají a 
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co je jejich úkolem ve strukturách ministerstva. Jejich aktivity jsou velmi různorodé, někteří 

působí zejména v prvních fázích politického cyklu, podílejí se na formulaci problémů a pak 

na navrhování různých opatření, jiní se starají o technickou stránku zákonů, další pracují 

především na nadnárodních projektech, někdo do politického cyklu nepřispívá vůbec, např. 

personální odbory a oddělení. Všichni však byli dotazováni na vlivy, které působí na jejich 

práci, otázky se zaměřovaly na zadávání úkolů, stanovení priorit ministerstev a jejich vliv na 

práci, na vztahy s politiky a vůli politické sféry zasahovat do chodu ministerstva a práce 

úředníků. Otázky týkající se kompetencí a jejich rozdělení mezi úředníky a politiky nebyly 

příliš významné, z reakcí úředníků lze usuzovat, že hranici, kam až mohou politici a co je již 

za pomyslnou hranicí jejich kompetencí nemají jasně stanovenu. Pro úplnost jen dodejme, že 

za touto hranicí by pravděpodobně pro většinu z nich byly požadavky, které by souvisely s 

porušováním zákonů, případně vnitřních pravidel ministerstva. Podle respondenta č. 6 jsou 

„limity v právním řádu. My můžeme hledat cesty, jak něco udělat, ale nechceme porušovat 

pravidla nebo to právo ohýbat, to po nás nikdo nemůže chtít.“ (R6) 

V souvislosti se zásahy do úřednické práce však mnoho respondentů zmínilo ještě 

další aktéry, kteří vstupují do procesů probíhajících mezi úrovní politickou a byrokratickou. 

Tyto vztahy úředníci vnímají viditelně více negativně než vztahy s politiky, ačkoliv, anebo 

možná právě proto, že spolu často významně souvisí. Při odpovědích na tyto otázky byli také 

úředníci méně sdílní, což mohlo být způsobeno jak větší ostražitostí u popisu těchto vztahů, 

tak ale zároveň tím, že do takových záležitostí nemají tak velký vhled jako do vztahů s 

politiky. 

Dohromady se o těchto vztazích zmínilo celkem 8 z 12 respondentů, a to konkrétně 

respondent č. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a 11. Z toho dva z těchto respondentů uvedli, že takové 

vztahy existují a připustili, že mají i potenciál ovlivňovat práci úředníků, ale oni sami se s tím 

nikdy nesetkali nebo nepoznali, že se s tím setkali. „U nás se to neděje, ale když musíme 

konzultovat různé návrhy, tak jestli přijde nějaký politik nabrífovanej a nebo jestli jsou 

naopak ti zástupci svazů nabrífovaní od politika, tak to my nevíme, takže by se to dělo přes tu 

třetí stranu2, ale to já nevím, jestli se to děje,“ řekla respondentka č. 5. Zároveň dodala, že 

pokud se takové věci skutečně dějí, tak hlavně v stěžejních sekcích a oblastech ministerstva, 

které má daný rezort jako prioritu. Priority celkově mají důležitou úlohu ve vztazích nejen 

úředníků s politiky, ale ještě daleko více v těchto rozšířených vztazích se třetími stranami, jak 

bude rozebráno dále v textu. 

                                                 
2 Termín „třetí strana“ byl předtím v rozhovoru použit autorkou, respondentka jej tedy pouze převzala 
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Na rozdíl od respondentky č. 5 a respondenta č. 7, jehož zkušenosti a názory jsou 

velmi srovnatelné s citovanou výpovědí, mají další respondenti se vztahy se třetími stranami a 

jejich vlivem na práci úředníků větší zkušenosti, často i osobní, a také více vyhraněný názor. 

Všichni je považují za negativní, někdo více, někdo méně, rozhodně ovlivňování skrze třetí 

strany považují za větší problém než samotnou „čistou“ politizaci, s níž se setkávají. 

Respondent č. 11 vysvětluje, co vidí na zapojování třetích stran špatného: „Politici ovlivňují 

výkon toho ministerstva způsobem, který se nevztahuje k veřejnému zájmu, ale k zájmu nějaké 

mocenské skupiny, která je okolo toho politika. Motiv politiků k úkolování toho úřadu je 

zvýhodnění nějakých lidí, mocenských skupin, byznysu…používají to jako prostředek k tomu, 

aby si někoho zavázali a ti je pak podpořili, až se jim to bude hodit.“ (R11) Z odpovědí 

vyplývá, že třetí strany mohou politicko-administrativní vztahy ovlivňovat dvěma způsoby. 

Nemusí se tak totiž dít pouze v souslednosti třetí strana-politik-úředník, ale pozice politika a 

úředníka se v tomto procesu mohou vyměnit. Třetí strany tak mohou ovlivňovat jak politiky, 

kteří pak mají vliv na úředníky a na výsledky jejich práce, tak i samotné úředníky, kteří pak 

mohou odspodu tlačit na politiky a při nedostatečné nezávislosti a nestrannosti předkládat jiná 

řešení než ta nejlepší pro veřejný zájem. Na této úrovni problematiky třetích stran už se ale 

názory i těchto šesti respondentů tříští. To zásadní, negativní pocit z ovlivňování aktéry mimo 

politiku i veřejnou správu, však zůstává. Respondent č. 10 se vyjádřil takto: „Ten ministr se 

setkává s mnoha lobbisty...Ovlivňování vnímám i já na své pozici, ale není to politika čistá, 

ale je to politika zájmových skupin, kruhem přes politiky prostupují byznysové vazby. Přes ty 

úředníky se toho moc prosadit nedá, ti se bojí, ale snahy i tak jsou.“ (R10) Respondentka č. 1 

se s těmito aktéry nesetkává osobně příliš často, ale má možnost nahlížet na fungování 

oddělení a odborů na ministerstvu a poznamenala, že na ni si „nikdy žádný lobbista nic 

nedovolil a dokonce ani politik“, ale dle svých slov vnímá, že „zde působí i tlaky zvenčí a u 

jednoho oddělení dokonce pochybuje o jeho nestrannosti a nezávislosti, když vidí jeho 

činnost.“ (R1) 

Aktéři, plnící zde roli třetích stran, nemusí být jenom ze soukromé sféry, ačkoliv 

takoví aktéři jsou pravděpodobně nejsilnější, ale mohou jimi být i jiné veřejně činné osoby 

nebo neziskové organizace, jak zmiňuje například respondent č. 9. Z rozhovorů vyplývá, že 

každé ministerstvo, dokonce možná i každý odbor, minimálně tedy ty, z nichž respondenti 

zmiňující se o třetích stranách pocházejí, mají svoji specifickou sadu třetích stran, které se 

snaží ovlivnit jejich výsledky práce a případné dopady na fungování státu. Složení těchto 

třetích stran a míra intenzity jejich snahy něco ovlivnit souvisí se zaměřením odboru, s 
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prioritami, které jsou stanovené ministrem a v nichž se angažuje nejvíce. Také ovšem s tím, 

jak moc je to finančně zajímavé a případně strategické téma, aby bylo pro třetí strany výhodné 

se mu věnovat. Na prioritách ministerstva, se kterými přichází sám ministr, velmi záleží. „To, 

co ministr podporuje, to se prosazuje hodně, to, čemu se nevěnuje, zůstává pod pokličkou,“ 

uvedl respondent č. 10. Tyto priority podle dalších respondentů prostupují celým 

ministerstvem a výrazně se podepisují na práci. Ne příliš překvapivě se tedy ti, kteří pocházejí 

z odborů nebo oddělení s neprioritními agendami, setkávali s ovlivňováním od třetích stran 

méně než útvary podílející se na zásadních a finančně náročných projektech. Tento závěr by 

mohl posloužit především pro případné provádění dalších výzkumů, zabývajících se třetími 

stranami a jejich snahami o ovlivnění politicko-administrativních vztahů, fungování 

ministerstev a vytváření politiky, neboť nejrelevantnější respondenti budou z těch útvarů, na 

jejichž agendy kladou političtí aktéři největší důraz. 

Jiné propojení politicko-administrativních vztahů se třetími stranami také naznačil 

respondent č. 8, který zmínil toto:„...výhodnější a lepší pozici pak měli ti, kteří 

bezpodmínečně poslouchali, plnili úkoly bez připomínek, pomáhali politikům v jejich zájmech. 

Ti pak byli povyšováni, případně, pokud se dostatečně osvědčili, se ze státní správy posunuli 

do soukromého sektoru, aby pracovali pro politiky v jejich byznysových aktivitách.“ (R8) 

Takový případ však zmínil jen jeden respondent, jiní respondenti se o takových přesunech 

nezmiňovali a ani nenaznačovali, že by si něčeho podobného všimli.  

Respondent č. 4 dodal podstatnou poznámku, uvedenou níže, týkající se nedostatku 

legitimity aktérů zasahujících do politicko-administrativních vztahů. Žádný jiný respondent 

toto nezmínil, ale zde jej lze považovat za obecně platný fakt a navíc, a toto si autorka 

dovoluje tvrdit na základě osobních pocitů z rozhovorů, velmi důležitý pro pochopení 

respondentů a jejich vztahu ke třetím stranám. I přesto, že se o něm jiní respondenti nezmínili, 

je totiž dle autorky původcem negativního vnímání třetích stran a obav z jejich ovlivňování. 

Politici totiž sice mohou politizovat a tak i ovlivňovat fungování veřejné správy, ale tyto 

osoby mají legitimitu odvozenou od demokratických voleb a jejich hlavním zájmem je 

veřejný zájem (anebo by alespoň měl být). Třetí strany však tuto legitimitu nemají a 

upřednostňují především vlastní zájem, i pokud mají tyto zájmy následně přesah do zájmů 

veřejných, což může být případ právě neziskového sektoru. Respondentova poznámka  to 

shrnovala takto: „Politizace je blbá, pokud politici sledují svoje zájmy, to už je ale 

překračování kompetencí a pak už je to i postihnutelný, v ostatních případech je to ale 
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legitimní. Co není legitimní, jsou tlaky třetích stran, které nesledují veřejné zájmy, ale pouze 

svoje.“(R4) 

8.4 Státní tajemník - pojistka ministerstva? 

Druhým tématem, u něhož z provedeného výzkumu byla patrná důležitost pro 

politicko-administrativní vztahy a politizaci na ministerstvech, je post státního tajemníka 

vytvořený služebním zákonem a obsazený ve většině případů první osobou od uvedení v 

účinnost zákona o státní službě. Státní tajemník, jak bylo již zmíněno výše v kapitole týkající 

se služebního zákona, má mnoho důležitých pravomocí a je velmi silným aktérem nejen z 

hlediska úřednické sféry, ale může být i důležitým aktérem pro sféru politiky. Je jmenován 

vládou a může zasáhnout do složení jakékoliv výběrové komise i do dalších záležitostí 

souvisejících se státní službou, neboť takové pravomoci má zakotveny přímo v zákoně. 

Rozsah jeho pravomocí a možnosti ovlivnit prakticky celý chod ministerstva, alespoň v 

ohledu personálním, mezi respondenty vyznívaly velmi kontroverzně. Předem ale musí být 

zmíněno, že téma státního tajemníka u některých respondentů nerezonovalo v takové míře, 

pravděpodobně z několika důvodů. V prvních rozhovorech na tuto část rozhovoru nebyl 

dáván takový důraz a v případě, že se respondent nezmínil o osobě státního tajemníka v 

souvislosti se zásahy do politicko-administrativních vztahů a politizace, tak nebyly na toto 

téma kladeny žádné další explicitní otázky. Jeho význam však vyplynul v průběhu dalších 

rozhovorů s respondenty, kteří například nebyli tolik spokojení s fungování osoby státního 

tajemníka nebo v jeho postu viděli potenciální nebezpečí pro některé personální záležitosti na 

ministerstvu. Proto byly přidány otázky, které se snažily zjistit více o vnímání této pozice. 

Dohromady se o státním tajemníkovi podrobněji vyjádřilo 6 respondentů, a to 

respondenti č. 3, 6, 7, 10, 11, 12. Otázky týkající se státního tajemníka byly často spojeny s 

tématem služebního zákona a s jeho uplatňováním. Respondenti se nejprve většinou zaobírali 

konkrétní osobou státního tajemníka na svém ministerstvu a až poté je otázky nasměrovaly k 

obecnějším poznatkům a k hodnocení této úrovně řízení. Samotná osobnost státního 

tajemníka velmi determinuje vztah úředníků obecně k tomuto postu a v některých případech 

zaznívala výrazná nespokojenost s výběrem konkrétní osoby. Jinde zase byl tento post vnímán 

pozitivně, což bylo ovlivněno právě povahou státního tajemníka a jeho vztahu k úředníkům 

ministerstva. Ze zmíněných 6 úředníků, vyjadřujících se více k tématu státního tajemníka, jich 

polovina zastává názor, že pozice státního tajemníka je užitečná, jsou víceméně správně 

nastavena pravidla jeho práce a fungování vztahů mezi ním, politikou a úředníky a kvitují 

jeho význam pro ministerstvo. Druhá polovina si myslí spíše opak, nesouhlasí s tím, jaký 
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rozsah kompetencí mu služební zákon dává, a někteří zmiňují i možnou svévoli některých 

státních tajemníků.  

Přibližně uprostřed těchto názorů stojí respondentka č. 3, která je s hodnocením i 

kritikou této úrovně řízení opatrná. Zdůrazňuje, že jeho výsledky a stabilita úřadu, kterou má 

zajišťovat, záleží na tom, jaký má státní tajemník charakter, na jeho povaze a schopnostech 

odolávat tlaku z mnoha stran. O jeho hlavní úloze se rozhovořila v souvislosti s výběrovými 

řízeními a formální politizací, tedy tou, která ovlivňuje personální složení ministerstva, kdy se 

politici snaží zasáhnout do procesu výběrových řízení a dosadit si tam takové lidi, kteří jim 

budou vyhovovat (Hustedt, Salomonsen 2014). Právě k tomu respondentka poznamenala: „Já 

si myslím, že se tam ta cesta dá najít a že se i najde, a ty požadavky pak přijdou a bude záležet 

na každém konkrétním státním tajemníkovi, jak se k tomu postaví a jak bude schopen těm ne 

zrovna košer požadavkům čelit a vysvětlovat. Záleží, kam a do čeho ten tajemník tu hlavu toho 

ministerstva pustí. Je to takový partner pro jednání ministra, co všechno možné je a co není. 

Pak by z toho měl vypadnout nějaký kompromis.“ (R3) 

Ani respondent č. 11 nemá zcela jasně vymezený názor na to, zda je zavedení úrovně 

státního tajemníka zcela pozitivní nebo zcela negativní, ale jeho postoj vyznívá spíše kladně. 

Podle jeho názoru je hlavním úkolem, o který by se měli státní tajemníci snažit, zajišťování 

„stejnosti“ toho úřadu a jeho nerozkolísání a zároveň co nejlepší fungování úřadu a jeho 

nezávislost. Ovšem společně s tím se podle respondenta také udržuje a možná i zvyšuje 

rigidita státní správy. Dodává, že jeho vliv podstatně záleží na jeho osobnosti a vztahu s 

politiky a ministrem samotným: „Ono to bude dost o vztazích, tam může být spolupráce, pak 

záleží na transparentnosti toho vztahu.“ (R11) Nejpozitivnější přístup měl k postu státního 

tajemníka respondent č. 7, který se vyjádřil takto: „Pozice státního tajemníka je na 

ministerstvu natolik silná, že i ministr by měl problém s tím, ho nějak obejít. Státní tajemník je 

velmi důležitý. Předpoklady pro depolitizaci jsou totiž dva, jeden je ten služební zákon a 

druhý je ta samotná osoba toho státního tajemníka, což považuju za hodně důležitý.“ (R7) I 

on však doplňuje, že fungování státního tajemníka na ministerstvu a jeho význam pro 

úředníky je podmíněn jeho povahou. „On ten služební zákon tomu hodně pomáhá, ale znáte 

to, vždycky je to o lidech, ale když je to silná osobnost, což u našeho rezortu podle mého 

názoru je, tak je to hodně eliminovaný (politizace).“ (R7) 

U jiných ministerstev však respondenti nejsou se svým státním tajemníkem tak 

spokojeni a jeho roli vnímají velmi odlišně a negativně. Respondenti č. 10 a 12 svého státního 

tajemníka kritizují a vzhledem k této zkušenosti, která je zároveň jejich první, neboť státní 



 

44 

 

tajemníci se zatím neobměňovali a respondenti nepřišli z jiných ministerstev, jsou obecně k 

této úrovni řízení skeptičtí. Respondentka č. 12 se vyjádřila tak, že na pozici státního 

tajemníka se kumuluje velká moc, kterou drží v rukou pouze jeden člověk. V nejlepším 

případě by to měla být podle respondentky osoba apolitická a objektivní, v současné chvíli 

může zasahovat takřka do všeho a rozhodovat mnoho věcí. Právě pravomoc rozhodovat je pak 

ale příčinou toho, že podmínky a fungování ministerstev jsou v každém úřadě jiné a liší se 

mezi sebou, což může některé úředníky znevýhodňovat. Rozhodování státního tajemníka také 

není ničím podmíněno, proto má velký prostor pro libovůli, jak respondentka dodala. „Přijde 

mi divný, že se ten tajemník může vůbec rozhodnout sám v tolika věcech, u nás například 

rozhoduje subjektivně. Tohle by neměl ten systém umožňovat, je to v rukou jednoho 

člověka.“(R12) 

Pochybnosti o tom, zda by měl mít státní tajemník tolik kompetencí, měl i respondent 

č. 6. Ten však kritizuje především to, že s vytvořením pozice státního tajemníka ztrácí velkou 

část svého vlivu ministr. Ministr je podle jeho slov ten, kdo by měl úřad řídit a spravovat, a se 

služebním zákonem a zavedením pozice státního tajemníka přichází o možnost zasahovat do 

mnoha věcí, což podle něj není dobře. Zpochybňuje, že je pak možné, aby ministr prosazoval 

svoje vize a politické názory, kvůli kterým však byl na místo ministra a vedoucího úřadu 

dosazen. „Zvolený pro vedení toho ministerstva je ten politik, ale vlastně nemůže reálně skoro 

do ničeho zasahovat, vše je v kompetenci státního tajemníka. Ten služební zákon postavil 

tohoto úředníka na úroveň ministra, to není úplně dobře...Politik teda nemůže dělat nic se 

státní službou, ale co reálně může dělat?“(R6) 

8.5 (Ne)ovlivnitelné personální složení 

Velmi důležitým tématem bylo personální složení ministerstev a jeho obměny. 

Význam tohoto tématu je znát již z teoretického zakotvení této práce, ve kterém mnoho autorů 

právě personální složení tématu a možnosti zásahů do něj považuje za jeden z určujících 

prvků při hodnocení nastavení institucí veřejné správy. To je potvrzeno i tím, že autoři 

zajímající se o téma politizace vydělují zvláštní typ (každý z nich jej ale označuje jinak – 

přímá politizace, politizace procesu přijímání úředníků, formální politizace; tyto typy se 

v určitých aspektech liší), který označuje možnost zásahů politiky do výběrových řízení a 

dalších personálních záležitostí. Jak bude uvedeno na příkladech, je tento typ politizace 

většinou respondentů vnímán jako velmi škodlivý a negativní, na rozdíl od jiného, kterému se 

bude věnovat následující kapitola. Mimo politizaci se v souvislosti s tématem personálních 

záležitostí respondenti často ve svých odpovědích věnovali kritice služebního zákona, k 
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němuž původně nesměřovalo tolik otázek, neboť pro podrobnou reflexi by bylo nutné vidět 

jeho fungování po nástupu nových ministrů v pozdějším období, než v kterém je 

zpracovávána tato práce. Úředníci tak sice nemohli hodnotit, zda již nebude docházet k 

velkým personálním obměnám s příchodem nového ministra, ale hodnotili, jakou jistotu mají 

na své pozici, jestli se cítí ohroženi a především to, jak probíhají výběrová řízení a jaké jsou 

případně možnosti je ovlivnit shora.  

Obecně většina respondentů při snaze definovat politizaci zmínila právě účelové 

personální změny na ministerstvu, často související se změnou vedoucího správního úřadu, 

přesněji řečeno toto personální hledisko do své definice zahrnulo 9 z 12 respondentů. 

Zbývající tři se v definici zaměřili spíše na politizaci obsahu práce úředníků. Jak bylo výše 

řečeno, většina respondentů vnímá politizační tendence týkající se personální stránky 

ministerstva jako velmi negativní, dva respondenti mají však poněkud odlišný názor. Jedním 

z nich je respondentka č. 3, která díky zkušenostem ze soukromého sektoru obhajuje 

občasnou potřebu obměnit personál. „Pokud něco nefunguje a já to chci napravit, tak si 

neumím přestavit, že bych tu změnu prováděla s těmi stávajícími lidmi. Starý management, 

který je na něco zvyklý, nemůže připravit tak dobrou změnu, když byl součástí starého 

vedení.“ (R3) Všechny takové procesy by však měly probíhat transparentně a bez zákulisního 

jednání, obměny by tak neměly mít žádné vedlejší záměry, jak tomu bylo pravděpodobně 

v minulosti při změnách ministrů. 

Ještě dál jde v tomto směru respondent č. 10, který by vždy respektoval právo ministrů 

na to, aby si mohli vybrat loajální úředníky a případně i své známé. Jako efektivní totiž 

uznává pouze manažerský styl řízení, kde je personální obměna nutná. Lidem, kteří tam byli 

za minulého vedení, by nemohl plně věřit a obával by se jejich loajality k minulému 

vedoucímu úřadu. Zároveň dodává, že pokud si ministr nemůže vybrat své lidi, může podle 

jeho názoru jen obtížně ručit za výsledky. Touto odpovědí se zároveň shoduje i s názorem 

respondenta č. 6, který ale tyto obavy měl ve spojení se státním tajemníkem a jeho 

pravomocemi. „Je otázkou, nakolik umožníme vládnout ministrovi, který vychází 

z demokratických voleb, když pod ním zabetonujeme celé ministerstvo. On si nemůže vybrat 

vlastní lidi, jak může garantovat potom svoje výsledky? Ten zákon vychází z toho, jak jsou ve 

společnosti ti politici braní, jak jsou démonizovaní, jako nedůvěryhodní a zkorumpovaní. To 

je podle mě chyba, protože pokud jsme skuteční demokrati, tak si o politicích můžeme myslet 

spoustu věcí, ale ta většina si je skutečně zvolila, musíme respektovat to rozhodnutí těch 

voličů a snažit se o tom, aby je tedy příště nevolila.“ (R10) 
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Ačkoliv se dá předpokládat, že nebude nadále docházet k tak masivnímu propouštění, 

jako tomu bylo před zavedením služebního zákona, což někteří z respondentů také zmiňovali, 

tak podle odpovědí úředníků nelze říct, že by bylo nemožné personální složení ovlivnit. 

Možnost obejít zákon při výběrovém řízení připustilo 6 respondentů. Respondentka č. 12 je 

přesvědčena i ze svojí vlastní zkušenosti, že se dá výběrové řízení velmi snadno 

zmanipulovat. Formální náležitosti je nutné dodržet vždy, ale často jsou lidé vybraní ještě 

před tím, než se výběrové řízení uskuteční. Ačkoliv ne vždy to musí být podle respondentky 

zcela negativní, tito předvybraní lidé mohou být například dřívější stážisti. Ohledně procesu 

výběrového řízení říká: „Tak si to vemte, ta podmínka, která má zajistit objektivnost, tak je 

jenom v tom, že v komisi nesmí být přímý nadřízený. Ale na tom odboru a oddělení se všichni 

znají, takže si to stejně udělají, jak chtějí, i když tam chce vedoucí dostat nekompetentní 

kamarády.“ S tímto názorem téměř doslova souhlasí i odpovědi respondentů č. 4 a 1. 

Respondentka č. 1 se s takovým ovlivňováním nesetkala v praxi, ale dodává, že je 

samozřejmě možné poskytnout otázky, které bude komise klást, tomu, který má být vybrán. 

Navíc je možné zasahovat i do toho, kdo bude v té výběrové komisi. Nepřítomnost přímého 

nadřízeného však považuje za špatný krok, neboť nadřízený by měl dle jejího názoru mít 

možnost vyslechnout si budoucího potenciálního podřízeného. Že se dá na konkrétní místo 

dosadit konkrétní osoba, si myslí i respondentka č. 3, která cítí možnost takového ovlivnění 

skrze nominace do výběrových komisí. „Podle typu výběrového řízení ty členy výběrové 

komise nominují různé osoby. Jednou tou osobu je státní tajemník, jednou je ministr nebo 

náměstek pro státní službu a pak je to šéf, který je nejblíže tomu útvaru, kam uchazeč 

nastupuje. Tyhle tři osoby mají totální pravomoci z celé republiky dostat lidi do komise, ani to 

nemusí být zaměstnanec, ale úplně kdokoliv, tak teď mi řekněte, jestli už vám z toho vyplývá 

nějaká odpověď? Já myslím, že jo, ale nechci jim šahat do svědomí.“ (R3) 

8.6 Pozitivní politizace 

Posledním tématem vyplývajícím z provedeného výzkumu je pozitivní stránka 

fenoménu politizace. Hledání pozitiv politizačních tendencích není v odborné literatuře tak 

obvyklé jako její negativní kritika, možná pozitiva jsou často přehlížena a jsou vynechávána. 

Ve veřejné diskusi pak možná pozitiva politizace nejsou zmiňována vůbec a téma 

odpolitizování státní správy je nahlíženo pouze z jednoho úhlu pohledu, a to i přesto, že by 

paradoxně mohlo naprosté odpolitizování státní správě a úředníkům v určitých ohledech 

naopak více ublížit než pomoci. Poznámky k tomu, v jakých ohledech tedy nemusí být 

odpolitizování nutné ani žádoucí a kdy politizace může i pomáhat, zazněla v několika 
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odpovědích respondentů. Z výzkumu vyplývá, že pozitivní politizace souvisí s obsahem a 

náplní práce úředníků, tedy jiným druhem politizace než je formální nebo přímá, na kterou se 

zaměřoval předchozí oddíl práce. Zatímco politizaci zaměřenou na personální stránku 

kritizovala většina respondentů, politizaci zasahující do obsahové stránky své práce 

respondenti buď vůbec nezmiňují, a tedy pravděpodobně necítí nebo nepovažují ovlivňování 

své práce politikem za negativní, nebo se přímo vyjadřují tak, že tato politizace je chtěná, 

žádoucí nebo přímo nutná a neodstranitelná. S vědomím toho, že v čele ministerstva stojí 

politik, se nedá ani očekávat, že by příliš úředníků požadovalo v podmínkách fungování české 

státní správy zcela oddělenou a s politikou nepropojenou byrokracii. Ačkoliv i tento názor 

jedna z respondentek vyjádřila, konkrétně respondentka č. 2, která je zastánkyní naprostého 

oddělení byrokracie a politiky.  

Další čtyři respondenti č. 1, 6, 7 a 8 sice vnímají zásahy politiků do své práce, ale tyto 

jejich výroky byly spíše konstatováním toho, že se takové věci dějí, nikoliv kritizováním nebo 

vyjádřením pocitu ohrožení nezávislosti jejich práce. Při otázce na definici politizace, kterou 

měli respondenti popsat, co pod tímto fenoménem rozumí, ani tyto zásahy do své práce 

nezahrnovali a soustředili se spíše na formální politizaci. Snahy o zásahy politiků do obsahu 

své práce vnímají jako přirozené a jako součást fungování ministerstva. Respondent č. 6 to 

vyjádřil těmito slovy: „Úředník by se měl snažit vyhovět tomu ministrovi, který mu dává 

zadání, ale nikdy by to nemělo být za tu cenu toho porušování pravidel.“ (R6) 

Zbytek respondentů pak vnímá politizaci obsahu své práce pozitivně a jako něco, co 

je, jak už bylo řečeno výše, neoddělitelné a žádoucí. Respondentů, kteří vnímají obsahovou 

politizaci takto, bylo dohromady 7, tedy více než polovina z celkového počtu. Zatímco 

formální politizace tedy byla většinou respondentů kritizována a vnímána veskrze negativně, 

tak politizace, která zasahuje do obsahové části práce úředníků, je jimi samotnými vnímána 

pozitivně. Respondentka č. 3 promluvila o neoddělitelnosti práce obou sfér: „Odpolitizování 

veřejné správy na úrovni ministerstev si neumím představit, protože podle voleb se sestaví 

vláda a pak ministři plní svůj program skrze veřejnou správu. Úplná depolitizace teda ani 

nejde, aby si dělalo každí ministerstvo, co chce. Určitá míra politizace tady musí být, my 

vlastně všichni budeme plnit jejich politická předsevzetí, ale nemělo by to mít stranický 

rozměr.“ (R3) Další respondenti ve svých vyjádřeních pokračují ještě dále za neoddělitelnost 

a nutnost a politizaci obsahu ve své práci vítají. Respondent č. 4 řekl: „Politizace má 

negativní nádech, ale já vnímán, že určitá míra politizace může být i pozitivní, já bych byl 

hrozně rád, kdybychom dostávali jasný politický zadání, bez toho je to slepá exekutiva, která 
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je ovládaná spíše těmi třetími stranami.“ (R4) Respondent č. 4 tedy vnímá potřebu zásahu 

politiků a silného politického vedení ministerstev a úředníků, protože takové vedení a jasně 

udávaný směr může pomoci předcházet prosazování zájmů z jiných stran, než které obsahují 

politicko-administrativní vztahy. V tomto se s ním shoduje i respondent č. 11: „Politik musí 

dávat priority, úředník nemá rozhodovat o tom, co je cílem, to má dělat politik, má dávat vize. 

V určitých ohledech by bylo nutné státní správu více zpolitizovat, politici by se měli víc 

soustředit na to, kde jsou problémy a čemu se věnovat a nenechat se v tom směru ovlivňovat 

tím, kdo je známý, kam jdou peníze a kde je to nejvýhodnější.“ (R11) Posledním, kdo bude 

zmíněn v souvislosti s pozitivní politizací, je respondent č. 9, který, dle názoru autorky, velmi 

komplexně shrnul fungování politicko-administrativních vztahů a význam obsahové 

politizace v nich. „Státní správa má být politická, ne nadarmo vede to ministerstvo ministr, 

který je politický, ti úředníci nutně musí mít nějaké politické zadání, bez toho se to 

neobejde…Velmi se to prolíná, politizace může být i žádoucí, to prolínání politiky a 

administrativy je důležité, experti dokáží na všechno hledat odpovědi v odborných výzkumech 

a analýzách, ale i ty jsou občas rozdílné a protichůdné a založené na jiných hodnotách, do 

tohoto souboje argumentů pak musí přijít politik a říct „Bude to takhle!“, to je ten politický 

názor a rozhodnutí, to zajišťuje akceschopnost té veřejné správy pravděpodobně. Sami experti 

by nebyli moc rozhodní a jen by hledali různá vysvětlení.“ (R9) 

9. Empirická zjištění v kontextu teorií politicko-administrativních 

vztahů 

Následující kapitola shrnuje poznatky, které vyplynuly z empirického výzkumu, a 

propojuje je s vybranými teoriemi politicko-administrativních vztahů a poznatky o politizaci. 

Nejzásadnější zjištění jsou představena pomocí čtyř identifikovaných témat. Tato čtyři témata 

také zároveň odpovídají na první výzkumnou otázku, která se ptá po nejvýraznějších a 

specifických znacích nastavení politicko-administrativních vztahů v ČR. 

Prvním z těchto klíčových témat byly třetí strany politicko-administrativních vztahů na 

ministerstvech. Tento pojem zná i teorie, konkrétně je zmiňují například Eichbaum a Shaw 

(2008), ovšem v těchto případech jsou třetími stranami označováni zejména političtí poradci 

(political advisors). Zapojování dalších aktérů do práce byrokratů je také naznačeno ve třetím 

zobrazení Aberbacha, Rockmana a Putnama. Úředníci s těmito aktéry komunikují, aby bylo 

dosahováno většího konsenzu při tvorbě nových politických opatření, a zajišťují tak 

rovnováhu ve společnosti. Rozšiřování sítí aktérů, kteří se chtějí podílet na vládnutí a 
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rozhodování o veřejných zájmech, je zachyceno také paradigmatem New public governance, 

které je součástí Osbornova třístupňového modelu. Ten naznačuje vývoj paradigmat od Public 

administration přes New public management až po New public governance. Postupné 

propojování, transformaci a rozšiřující se komplexnost politicko-administrativních vztahů 

zachycuje ve své stati Dickinson (2016), na druhou stranu výzkum v kontextu centrální 

Evropy však zapojování nových aktérů nepotvrzuje, jak v závěrech své práce uvádí asociace 

NISPAcee. Ta ve výzkumech, prováděných mezi obdobími 2003-2008, totiž konstatovala, že 

země centrální Evropy a fungování jejich veřejných správ stále trpí dopady historické 

zkušenosti z nedemokratických režimů, ve vztazích mezi sférami panuje nedůvěra a 

k vytváření sítí a propojování i s dalšími aktéry nedochází. 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že v České republice mají třetí strany tendence se 

do rozhodování zapojovat. Děje se tak především ve snaze o ovlivnění záležitostí, které mají 

na ministerstvech prioritu, obsahují strategická rozhodnutí se závazkem na delší časový 

horizont nebo se v nich rozhoduje o velkých finančních částkách. Jejich zapojování však 

respondenti nevnímali jako pozitivní faktor, který může pomoci vytvořit širší společenský 

konsenzus, ale jako tvrdé prosazování vlastních zájmů, které může často jít proti zájmu 

veřejnému. Většina respondentů toto zapojování třetích stran do politicko-administrativních 

vztahů a obsahu své práce vnímala jako negativní. Tyto zásahy lze označit pojmenováním 

Eichbauma a Shawa (2008) – administrativní politizace, která je spojena s narušováním 

nestranného a profesionálního výkonu státní správy, kam autoři zahrnují i třetí strany. S tím 

také souvisí důležitý fakt, že úředníci nevnímají striktní hranici kompetencí, která by jasně 

oddělovala práci politiků a úředníků, a zásahy politiků do obsahu jejich práce tedy nejsou 

takovým problémem. Negativní vnímání zásahů ostatních aktérů mimo politiky částečně 

může pomoci vysvětlit problematika legitimity, jak uvedl jeden z respondentů. Zatímco 

zásahy od politiků vnímají úředníci jako legitimní - tuto legitimitu odvozují od výsledků 

voleb - zásahy třetích stran jí nejsou podloženy. 

Mimo administrativní politizaci lze tento trend také zařadit pod Petersův pojem (2013) 

sociální politizace. Ta sice počítá s takovým zapojováním aktérů pouze na poli sociálních 

politik, ale její projevy jsou velmi podobné. Charakterizují ji totiž silní aktéři působící mimo 

politiku i státní správu, kteří mají do obou těchto sfér tendence zasahovat, a to i přes to, že 

k tomu nejsou povolaní. Stejně jako v případě České republiky se tak tyto zásahy nedějí 

otevřeně a transparentně, ale třetí strany své vlivy snaží utajit. Dodejme ještě, že třetí strany se 

mohou pokoušet ovlivnit záležitosti tlakem na úředníka i na politika. Lze tedy tvrdit, 
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samozřejmě s ohledem na omezenou míru možného zobecnění výzkumu s 12 respondenty, že 

v České republice dochází k transformaci politicko-administrativních vztahů a zapojování 

dalších aktérů. V současné chvíli je tento trend však vnímán negativně. Tyto poznatky tedy 

tvoří parciální odpověď na první a druhou výzkumnou otázku, neboť zapojování aktérů 

z jiných sfér než z politiky a byrokracie je jedním z určujících znaků nastavení politicko-

administrativních vztahů v ČR a zároveň jeden z aspektů, který respondenti vidí jako 

problém. 

Druhým klíčovým tématem byl post státního tajemníka, který byl vytvořen se 

zavedením zákona o státní službě. Význam tohoto tématu se projevil až v průběhu výzkumu, 

nemá pevné teoretické zakotvení v předchozích částech, a není možné tedy teorii porovnávat 

se zkušenostmi z ostatních zemí. Na druhou stranu ji lze považovat za jednu z výrazných 

specifik nastavení politicko-administrativních vztahů. Hodnocení role státního tajemníka a 

jeho vlivu na ministerstvo je však velmi různorodé a tato pozice vzbuzuje mezi úředníky 

kontroverze. Jeho vnímání výrazně závisí na povaze samotné osoby konkrétního tajemníka, 

tato osoba v současné chvíli totiž formuje kompletní vnímání tohoto postu, neboť ve většině 

případů se vzhledem k trvání účinnosti služebního zákona jedná o první osobu v tomto úřadě. 

Hodnocení této pozice úředníky je tedy výrazně determinované konkrétní osobou, a 

pravděpodobně i proto je tato pozice hodnocena velmi různě. Ti, kteří jsou se svým státním 

tajemníkem spokojeni, zavedení této úrovně řízení hodnotí velmi kladně, někteří ji považují 

za pojistku ministerstva, za garanta služebního zákona.  

Druzí, kteří nemají tak pozitivní zkušenosti, upozorňují na výraznou kumulaci 

pravomocí této osoby, které lze zneužít pro svůj nebo jiný, například politický, prospěch. 

Kromě povahy tohoto nejvyššího úředníka se také odvíjí nezávislost úřadu a míra ochrany 

úředníků od jeho vztahu s ministrem. Zde je velmi dobře viditelná závislost povahy politicko-

administrativních vztahů na charakterech jednotlivých konkrétních zástupců a jejich možná 

proměnlivost s personálními změnami vedoucích aktérů. 

Jako třetí klíčové téma, které z rozhovorů vyplynulo, bylo personální složení 

ministerstva a jeho ne/ovlivnitelnost. Personální obměny a jejich provádění je v literatuře 

popsáno hned několika typy politizace, které jsou si však velmi podobné. Peters (2013) 

označuje dosazování politicky loajálních lidí jako přímou politizaci a zmiňuje její výskyt dnes 

už takřka jen v postkomunistických zemích. Eichbaum a Shaw (2008) personální změny 

ovlivněné shora označují jako politizaci procesu přijímání úředníků a Hustedt a Salomonsen 

(2014) mezi ostatními druhy jmenují také politizaci formální, která se vyznačuje možností 
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legitimně a legálně ovlivnit přijímání politiků a záměnou výkonnostních kritérií za kritéria 

jiná, např. loajality nebo speciálních profesionálních dovedností.  

Politizaci, zasahující do personálního složení ministerstva, vnímala většina 

respondentů negativně. V této souvislosti byla často zmiňována povolební období spojená se 

změnou ministra a masivním propouštěním úředníků. Tato praxe by se dala označit jako 

přímá politizace, neboť jejím účelem bylo zajištění loajality úředníků. Služební zákon, který 

má zajistit, aby k této masivní přímé politizaci nedocházelo, prochází v době psaní této 

diplomové práce první větší zkouškou účinnosti. Někteří úředníci pociťují více jistoty, další 

však již nyní vidí mezery, kterými lze zákon obejít. Zejména co se týče výběrových řízení a 

jejich zajištění byli respondenti velmi kritičtí, neboť možností jak je zmanipulovat nacházeli 

mnoho. Velké pravomoci zde má již zmiňovaný státní tajemník, ministr a náměstek pro státní 

službu, skrze tyto úrovně lze zasáhnout do všech úrovní výběrových řízení. Bez možností 

však nejsou ani vedoucí oddělení nebo ředitel odboru, neboť do složení komise, případně do 

formulace zkušebních otázek mohou snadno zasáhnout. K definici formální politizace se pak 

blíží zmíněná praxe nabírání již známých a vyzkoušených osob, které si řídící pracovník 

vyzkoušel například na stáži.  

Zajímavým poznatkem je, že ne všichni respondenti jsou k personálním obměnám 

řízeným politickými tlaky kritičtí. Někteří z nich obhajovali možnost politiků zasáhnout do 

výběru úředníků, které podle nich mohou zajistit vyšší akceschopnost a efektivitu státní 

správy. Tímto identifikovaným tématem je opět doplněna nejen odpověď na první, ale i na 

druhou výzkumnou otázku a k problematickým třetím stranám tedy respondenti přidávají také 

negativně vnímanou politizaci spojenou s personálními záležitostmi. 

Poslední klíčové téma odpovídá i na druhou část druhé výzkumné otázky a 

pojmenovává jeden z pozitivně vnímaných aspektů nastavení politicko-administrativních 

vztahů v ČR. Tato součást výzkumu potvrzuje, že fenomén politizace nelze předpojatě vnímat 

jako zcela negativní, ale je nutné brát v potaz celé nastavení systému a státní správy. Pozitivní 

politizací je zde označována ta, která souvisí s již vícekrát zmiňovanými zásahy politiků do 

obsahu práce úředníků. Literatura tyto politizace označuje například jako politizaci spojenou 

se zásahy do obsahu politik – tak ji nazývají autoři Eichbaum a Shaw (2008) nebo jako 

funkční politizaci od autorů Hustedta a Salomonsena (2014), která označuje prolínání 

politických motivů a loajality do úřednické práce. Pozitivům a negativům politizace obecně se 

v práci věnují samostatné oddíly, na tomto místě je však vhodné připomenout především 

reflexi autorů Verheye a Peterse (2013), kteří zdůrazňují, že fenomén politizace je závislý na 
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mnoha faktorech a širokém kontextu zemí a nelze ji tedy zjednodušeně považovat za čistě 

negativní nebo čistě pozitivní. To potvrzují i závěry provedeného výzkumu v této práci, neboť 

jakkoliv byla politizace spojená s personálními záležitostmi, případně politizace 

administrativní, vnímána negativně, tak politizace spojená se zásahy do obsahové stránky 

práce úředníků je vnímána spíše opačně. Několikrát opakované spojení ministra jako politika 

a zároveň nadřízeného úřadu znemožňuje naprosté oddělení politiky od byrokracie. 

Respondenti tuto politizaci tedy označují přinejmenším jako neodstranitelnou bez negativního 

spojení, použili však také spojení jako chtěná, žádoucí, potřebná a pozitivní politizace. 

Silnější politické vedení, jasně formulované politické priority a politická zadání totiž často 

úředníkům umožňuje lepší výkon jejich práce. Spolupráce mezi úředníky a politiky je tedy 

z hlediska většiny respondentů výhodná a pro státní správu užitečná. 

Předchozí odstavce tedy předkládají odpověď na třetí výzkumnou otázku. Politizace 

v českém prostředí vztahů mezi politiky a byrokraty skutečně existuje, a to nejen v jedné 

podobě. Celkově jsou její dopady vnímány v závislosti na tom, co, jak a kým je politizováno, 

je to však jev, který je a musí být vnímán komplexně, má totiž jak negativní, tak i pozitivní 

konotace i případné dopady. 
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Závěr 

Práce se zaobírala dosud málo zkoumaným tématem politicko-administrativních 

vztahů a politizace na ministerstvech v České republice a jejím hlavním cílem byla explorace 

těchto vztahů. První část práce byla věnována studiu a analýze sekundární literatury a ve světě 

provedených výzkumů politicko-administrativních vztahů a politizace, z nichž byl sestaven 

teoretický základ práce. V oddílu o politicko-administrativních vztazích je věnován velký 

prostor především teorii Aberbacha, Putnama a Rockmana (1981) a jejich čtyřem zobrazením 

politicko-administrativních vztahů, které jsou v odborné literatuře považovány za jedno ze 

základních rozdělení. Teoretické zakotvení politizace se opírá především o poznatky Peterse a 

Pierra (2004) a Peterse (2013), kontext centrální Evropy a vývoje postkomunistických zemí 

pak přibližují Connaughton, Sootla a Peters (2008), kteří shrnují práci mezinárodní asociace 

NISPAcee. 

Druhá část práce je zaměřena na služební zákon, který upravuje prostředí státní správy 

na ministerstvech v České republice, a pak především na vlastní empirický výzkum. 

Provedený kvalitativní výzkum proběhl na ministerstvech, bylo v něm osloveno dohromady 

25 respondentů, z nichž se z různých důvodů podařilo uskutečnit pouze 12 

polostrukturovaných rozhovorů. V těch byla identifikována čtyři klíčová témata. Před 

samotnými závěry je však nutné zmínit, že si autorka uvědomuje limity výzkumu a omezené 

možnosti generalizace, které vyplývají z povahy kvalitativního výzkumu. Výzkum zahrnuje 

pouze malý zlomek spektra možných respondentů, vztahy jsou také zkoumány pouze z úhlu 

pohledu úředníků, nikoliv politiků, čímž jsou závěry omezené.  

Politicko-administrativní vztahy na ministerstvech jsou sice stále považovány za 

bilaterální, avšak čelí významným tlakům zvnějšku od aktérů, v práci označených jako třetí 

strany, a to především v agendách, které mají na ministerstvech vyšší prioritu. Jedná se o 

aktéry soukromého, případně neziskového sektoru, byli však zmíněni i ti, kteří jsou aktivní ve 

veřejné správě. Popsané rozšiřování vztahů je vnímáno jako negativní, problematický je 

zejména nedostatek legitimity třetích stran a očekávané upřednostňování soukromých zájmů, 

které nemusí odpovídat zájmu veřejnému.  

Naproti tomu zásahy politiků do obsahu práce úředníků mohou mít na celé politicko-

administrativní vztahy pozitivní dopady. Politizace spojená se zásahy do obsahu práce 

úředníků umožňuje lepší zadání úkolů, jasnější směřování celého ministerstva i větší 

akceschopnost a efektivitu. Tento typ politizace je zároveň očekávatelný, neboť v České 

republice je politická osoba ministra nadřízená všem úředníků na ministerstvu. Depolitizace 
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státní správy, která je často tématem volebních programů a bez širšího kontextu ji zmiňují 

zásadní strategické dokumenty a právní předpisy státní správy, by tedy mohla její fungování 

v některých směrech poškodit. 

Politizace má však i své problematické aspekty, vázané především na ovlivňování 

personální struktury ministerstev a podrývání jistoty úředníků na svém postu. Služební zákon 

měl v tomto směru přinést zlepšení, ale jeho narychlo přijatá podoba má mnoho mezer a stále 

dle úředníků existují cesty, jak výběrová řízení a další personálně důležité procesy ovlivnit. 

Významnou roli zde má pozice státního tajemníka, která se setkává s rozporuplnými 

reakcemi. Jeho silné pravomoci totiž mohou politizaci mírnit nebo zvyšovat a významně 

ovlivňovat podobu politicko-administrativních vztahů, nejvíce zde totiž záleží na jeho povaze, 

vztahu s ministrem a dalších faktorech. 

Služební zákon však své nejtěžší zkoušce dosavadního fungování bude čelit právě 

v následujících měsících, kdy na ministerstvech přebírají vedení noví ministři. Výzkum 

politicko-administrativních vztahů by tedy měl pokračovat především sledováním tohoto 

povolebního vývoje a obměn personálního složení nejen ministerstev, ale i dalších orgánů 

centrální státní správy, které mohou být terčem politizačních tendencí. Provedený výzkum by 

měl také být rozšířen nejen o další odbory a úrovně řízení, zejména úroveň státního tajemníka 

a náměstků pro řízení sekce, ale i o výzkum hlediska politiků.  Dalším, dlouhodobějším, o to 

však významnějším směrem výzkumu je trend zapojování dalších aktérů do politicko-

administrativních vztahů. Je otázkou, zda bude i nadále toto rozšiřování vztahů považováno 

za negativní, nebo v průběhu času dojde ke změně ve vnímání, například větší 

transparentností, budováním oficiálních sítí a komunikačních kanálů atd. 

Jak vyplývá z výzkumu, nastavení politicko-administrativních vztahů a stejně tak i 

fenomén politizace mají v českém kontextu svá specifika, v jejich vývoji a současné podobě 

však lze nalézt i obecnější trendy a charakteristiky uváděné v odborné literatuře. Jedním 

z nejvýznamnějších závěrů výzkumu je však nutnost posuzovat i jevy, u nichž se zdá, že mají 

pouze negativní dopady, bez předem zaujatých postojů. 
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Summary 

The thesis researched the topic of political-administrative relations and politicization 

in ministries in the Czech Republic, which was still slightly examined, and its main objective 

was to explore these relations. First part include mainly desk research of these topics and 

analysis of literature with examples from case studies which were conducted in other 

countries and these knowledges set theoretical foundation of this study.  In chapter about 

politico-administrative relationships is as the main part introduced the theory of Aberbach, 

Putnam and Rockman (1981). The theoretical foundation of politicization is based mainly on 

the findings of Peters and Pierre (2004) and Peters (2013) and context of Central Europe and 

the development of post-communist countries describe Connaughton, Sootla and Peters 

(2008) in summarizing the work of the international association NISPAcee. 

Second part of this study is focused on Civil Service Act, which regulates the state 

administration environment at ministries in the Czech Republic, and then on its own empirical 

research. The qualitative research carried out in the ministries was addressed by 25 

respondents, of whom only 12 semi-structured interviews were held for various reasons. 

There were identified four key themes of politico-administrative relationships and 

politicization. However, before the conclusions, it is necessary to mention that the author is 

aware of the limits of the research and the limited possibilities of generalization that result 

from the nature of the qualitative research. Research includes only a small fraction of the 

spectrum of possible respondents, relations are also examined only from the point of view of 

public servants, not politicians, which limits the conclusions. 

Although the ministerial political-administrative relations are still considered bilateral, 

they face significant external pressures from third-party actors, especially in agendas that have 

a higher priority in ministries. These are the actors from the private or nonprofit sector, but 

there were mentioned also those who are active in broader public administration. The 

described expansion of relationships is perceived as negative, problematic is particularly the 

lack of legitimacy of third parties and their preferences for private interests that do not 

necessarily reflect public interest. 

On the other hand, politician involvement in the content of civil servants work can 

have positive effects on all political-administrative relations. Politicization associated with 

interventions in the content of the work of public servants facilitates better assignment of 

tasks, clearer direction of the whole ministry, and greater efficiency and effectiveness. This 

type of politicization is expected, because in the Czech Republic the political person of the 
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minister is superior to all public servants in the ministry. The depoliticisation of the state 

administration, which is often the subject of electoral programs and is mentioned in the key 

strategic documents and legislation without a wider context, could damage functioning of it in 

some ways. 

However, the Labor Act will face the most difficult test of its functioning in next 

months, when ministers take over new ministers. Therefore, the research of political-

administrative relations should continue mainly by monitoring this post-election development 

and changing the personnel composition not only of ministries but also of other institution of 

central state administration, which may be the target of politicizational tendencies. The 

research should also be extended not only with focus on other departments and levels of 

management, especially to the level of the State Secretary and Deputies for section 

management, but also with the research of politicians view. Another, long-term and more 

significant orientation of research is mentioned tendencies of other actors to interfere in 

politico-administrative relations. There is still a question of whether this expansion of 

relations will continue to be considered negative, or a change in perception will take place 

over time, for example because of greater transparency, building official networks and 

communication channels etc. 

As the research shows, the setting of politico-administrative relations as well as the 

phenomenon of politicization have their specificities in the Czech context, but in their 

development and current form, we can find more general trends and characteristics mentioned 

in the literature. One of the most important conclusions of the research is the necessity to 

assess phenomena which appear to have only negative effects, without pre-biased opinions. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

Téma diplomové práce, která se věnuje veřejné správě zejména z hlediska 

zaměstnanců, jejich profilů a míře politizace jejich pozic, bylo vybráno především kvůli své 

aktuálnosti. Téma veřejné správy se v poslední době stává ve společnosti poměrně oblíbeným 

a propíraným tématem a tento trend ještě posiluje v souvislosti s končícím obdobím reformy 

veřejné správy „Smart administration“. Hlavními cíli a vizemi, kterých měla tato reforma do 

roku 2015 dosáhnout, byly racionalizace a efektivita ve veřejné správě, která zároveň 

naplňuje principy dobrého vládnutí, přispívá ke konkurenceschopnosti ekonomiky a její 

výkon je transparentní. Ze systémového přístupu k reformě veřejné správy vnímaného jako 

hexagon, na jehož vrcholech jsou klíčové aspekty a nástroje k realizaci efektivní veřejné 

správy, se tato práce zajímá především o jeden a tím je úředník.  
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V tomto zaměření se práce pokusí navázat na výzkumné šetření pracovníků centrální 

státní správy a dalších vybraných organizací, které proběhlo na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy v rámci projektu „Analytici politiky v ústřední státní správě České 

republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita“ a dále rozvinout získaná kvantitativní data o 

zaměstnancích ministerstev pomocí kvalitativního výzkumu. Největší pozornost bude v práci 

přikládána zejména problematice politizace veřejné správy a její vnímání v očích úředníků. 

Tento pojem, jakkoliv je v mediálním prostředí často skloňován, je z akademického hlediska 

zpracován jen velmi málo a nejen v souvislosti s debatami o problematickém „služebním 

zákoně“ si zaslouží lepší rozpracování a hlubší porozumění. 

 

B. Cíle diplomové práce  

Cílem diplomové práce je především definovat pojem politizace, který je vnímán 

velmi různorodě a je často velmi nespecifický a nekonkrétní a vysledovat vnímání tohoto 

problému v České republice na úrovni centrální státní správy v pohledu samotných 

zaměstnanců ministerstev. S pomocí těchto poznatků se práce bude soustředit na pojmenování 

důsledků a souvislostí, jež s problematikou politizace v českém prostředí souvisí, na opatření 

a změny, které byly zaváděny za účelem minimalizace politizace veřejné správy a jejich 

kritickému zhodnocení. Hlavním cílem práce je tedy hluboké porozumění politizace ve 

veřejné správě a zhodnocení přístupu ČR k jejímu řešení. 

 

C. Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumnou otázkou je, jak zaměstnanci centrální státní správy vnímají 

politizaci? Zároveň se práce zajímá o to, zda pociťují politizaci svého pracovišti a pokud ano, 

jak jim zasahuje do práce a nakolik jim to vadí? A jaké jsou důsledky politizace ve státní 

správě? Zároveň se práce pokusí odpovědět na otázku řešení tohoto problému. Existují 

v České republice snahy o minimalizaci politizace veřejné správy? Jaké? A jaké mají 

výsledky? Je „služební zákon“ opatřením, které má ambice situaci ve veřejné správě opravdu 

změnit? 

 

D. Teoretická východiska 

Hlavním teoretickým ukotvením budou pro práci teorie byrokracie a její proměny od 

čistého Weberovského přístupu k New public management a dalším stádiím a pak především 

politicko-administrativní vztahy, které se zabývají přímo posouváním vztahů mezi prostředím 
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byrokracie a prostředím politiky, zajímají se o jejich propojování a změny ve fungování 

veřejné správy. 

 

E. Výzkumný plán 

Zvolenou výzkumnou metodou bude především kvalitativní výzkum prováděný 

polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci centrální státní správy. Tato metoda byla 

zvolena, jak již bylo zmíněno výše, především proto, aby práce doplnila již proběhlý výzkum, 

který tuto oblast mapoval pomocí výzkumu kvantitativního. Práce se bude o tato získaná data 

opírat a zaměří se především na oddíl podmínek práce zaměstnanců ministerstev, pod nímž je 

mimo jiné zahrnut tak vliv politických zájmů na práci, ke kterým diplomová práce váže 

většinu svých výzkumných otázek a cílů. Autorka očekává, že polostrukturované rozhovory 

dokáží zacílit na konkrétní problematiku a zároveň dávají dostatečný manipulační prostor při 

průběhu rozhovoru. Předpokládá se totiž, že každý zaměstnanec má na problém politizace 

veřejné správy jiný pohled a jiné zkušenosti, ať už v závislosti na pozici, kterou zastává, nebo 

na konkrétním ministerstvu, ve kterém je zaměstnán. Druhým významným zdrojem dat je 

zpráva, která vznikla v rámci programu SIGMA (Support for Improvement in Governance 

and Management) probíhajícím za přispění OECD a EU. Zpráva pomůže vidět tuto 

problematiku v kontextu zemí střední a východní Evropy. 

 

F. Seznam odborné literatury a zdrojů empirických dat 

ABERBACH, Joel D, Robert D PUTNAM a Bert A ROCKMAN. Bureaucrats and 

politicians in western democracies. London: Harvard University Press, c1981, 308 s. 

KELLER, Jan. Sociologie organizace a byrokracie. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2007, 182 s. Základy sociologie. ISBN 978-80-86429-74 

MEYER-SAHLING, Jan-Hinrik. Sustainability of Civil Service Reforms in Central 

and Eastern Europe Five Years After EU Accession [online]. 2009 [cit. 2015-06-01]. 

Dostupné také z: http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5kml60pvjmbq.pdf?expires=1433014727 

OCHRANA, František a Milan PŮČEK. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné 

správě: smart administration. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 246 s. 

ISBN 9788073576677. 

PAGE, Edward. Political authority and bureaucratic power: a comparative analysis. 

2nd ed. New York: Harvester Wheatsheaf, 1992, 218 s. ISBN 0745011322. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml60pvjmbq.pdf?expires=1433014727
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kml60pvjmbq.pdf?expires=1433014727


 

64 

 

PETERS, B. Managing horizontal government: the politics of coordination. Ottawa: 

Canadian Centre for Management Development, 1998, ii, 69, 75, ii p. Research paper 

(Canadian Centre for Management Development), no. 21. ISBN 0662629906. 

Politicization of the civil service in comparative perspective: the quest for control. 

Editor B Peters, Jon Pierre. New York: Routledge, 2004, 300 s. Routledge studies in 

governance and public policy, 7. ISBN 0415700256. 

PŮČEK, Michal a František OCHRANA. Chytrá veřejná správa [online]. 2009 [cit. 

2015-06-01]. Dostupné také z: http://www.mmr.cz/getmedia/05e98de4-f953-41e7-8ea5-

29e7b22bc458/Chytr-veejn-sprva-cj.pdf 

SCHREUERS, Freya, Trui STEEN a Vouter VANDENABELLE. Politico‐

administrative relations in top civil service in the EU member countries. European public 

administration network [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 

http://www.eupan.eu/files/repository/20101213125239_101210Politico-

AdministrativeRelations.pdf 

VESELÝ, Arnošt. Výzkumné šetření pracovníků centrální státní správy (ministerstev) 

a dalších vybraných organizací. 2013. 

VESELÝ, Arnošt. The Profile and Work of Officials in Central and Regional 

Administration Compared: The Case of the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public 

Administration and Policy [online]. 2014, vol. 7, issue 1 [cit. 2015-06-01]. DOI: 

10.2478/nispa-2014-0002. 

G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The study deals with the topic of Public Administration, which is in Czech society 
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