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Studentka si pro svoji práci zvolila téma politizace státní správy, což je téma, o kterém se sice 

často ve veřejném diskurzu mluví, ale které je jen velmi málo pojednáno v české odborné 

literatuře. Zároveň jde o téma, o kterém máme jen minimum empirických zjištění. Je tomu tak 

mimo jiné proto, že jde o problém, který se těžko empiricky zkoumá, protože výzkumný 

„terén“ je zde velmi uzavřený. Předně je tedy třeba ocenit odvahu studentky pustit se do 

neprobádaného a nesnadného území. Protože jde o jeden z prvních systematických popisů a 

analýz politizace státní správy v České republice, jde bezesporu o práci s vysokou přidanou 

hodnotou jak pro praxi, tak teorii. Na práci je vidět dlouhodobé a systematické úsilí, které 

práci věnovala, stejně jako její pečlivost a tvořivost při zpracování.  

Práce je srozumitelně a přehledně strukturována do 9 hlavních kapitol. V první části je 

představen výzkumný problém, stanoveny výzkumné cíle a otázky. V druhé kapitole je 

pečlivě a podrobně popsán metodologický přístup. V následujících čtyřech kapitolách jsou 

rozebrány klíčové koncepty práce: veřejná správa, vztah politiků a úředníků, politicko-

administrativní vztahy a politizace. Následující tři kapitoly jsou již věnovány situaci v České 

republice. Nejdříve je rozebrán zákon o státní službě. Po něm již následuje samotný empirický 

výzkum autorky, který tvoří hlavní část práce. Práce je ukončena závěrem, který shrnuje 

hlavní zjištění práce a zároveň naznačuje možné cesty pro budoucí výzkum. 

Hlavním formulovaným cílem práce je „explorace politicko-administrativních vztahů v 

České republice na úrovni ministerstev.“ Jinak řečeno, autorka se snaží zjistit, jak jsou 

systémově nastaveny vztahy mezi úředníky na straně jedné a politiky na straně druhé. Hlavní 

výzkumné otázky jsou pak následující: „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?“  
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Práce vychází z velmi dobré znalosti zahraniční literatury, což vede k tomu, že je 

výborně teoreticky ukotvena. Opírá se přitom především o teorii politicko-administrativních 

vztahů a politizace Aberbacha, Rockmana a Putnama (1981), Peterse (2013), Eichbauma a 

Shawa (2008) a Hustedt a Salomonsen (2014). Autorka podrobně rozebírá různé typy 

politicko-administrativních vztahů a také různé typy politizace, čímž si vytváří předpolí pro 

vlastní empirický výzkum.  Svoje empirická zjištění konfrontuje se zahraničními studiemi, 

což umožňuje její výsledky do jisté míry zobecnit a učinit je srozumitelnějšími širšímu okruhu 

čtenářů (zejména pokud by byly vybrané části práce publikovány v odborné literatuře). 

Empirický výzkum je založený na 12 polostrukturovaných rozhovorech se zaměstnanci 

různých ministerstev České republiky, realizovaných samotnou autorkou (zahrnuto bylo 

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

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

Vzhledem k obtížně přístupnému terénu a povaze práce je počet respondentů dostatečný. 

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

otázek a jejich pořadí. V této souvislosti se domnívám, že je škoda, že osnova rozhovorů není 

přílohou práce. Stejně tak bych uvítal, kdyby práce obsahovala přesnější identifikaci 

jednotlivých respondentů (zejména jejich afiliaci s konkrétním ministerstvem). Rozumím a 

samozřejmě oceňuji snahu zaručit respondentům maximální anonymitu, nicméně domnívám 

se, že z úryvků respondentů nelze jednotlivé respondenty identifikovat a přesnější informace o 

respondentech by možná mohla pomoci čtenáři v interpretaci. 

Rozhovory byly analyzovány prostřednictvím tématické analýzy, což lze považovat za 

vhodně zvolený postup. Výsledkem tématické analýzy je tematická mapa (strana 38), kde jsou 

přehledně zobrazena klíčová zjištěná 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. 

Tato čtyři témata jsou potom dále rozebrána v jednotlivých kapitolách. Zajímavých 

empirických zjištění je celá řada. Osobně považuji za nejzajímavější a nejpřínosnější 

poznatek, který se týká zapojování tzv. třetích stran (tedy ziskových i neziskových organizací 

vně státní správu). Respondenti totiž vnímali třetí strany, v kontrastu s konceptem New Public 

Governance, jako prosazování soukromých zájmů, na úkor veřejných a považovali jej za větší 

problém než politizaci. Zatímco zásahy od politiků vnímají úředníci jako legitimní, vliv 
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třetích stran nikoli. Zde se do popředí dostává Petersův (polozapomenutý) termín sociální 

politizace, se kterým autorka toto své zjištění propojuje. 

Zajímavých a podnětných zjištění je ovšem v práci více. V této souvislosti je ovšem 

třeba podotknout, že jde v této chvíli spíše o explorační poznatky, na které bude třeba navázat 

dalšími výzkumy. Jedním z limitů je výběr respondentů, kterými byli výhradně zaměstnanci 

ministerstev. Pro hlubší vhled by bylo zahrnout do výzkumu také politiky, odborníky a 

zejména pak zástupce třetích stran. To ovšem nemíním jako výtku této práce, ale jako 

doporučení pro navazující výzkumy. 

Pokud jde o formální stránku práce, lze říci, že práce je napsána kultivovaným jazykem 

a pečlivě zeditována. V práci je jen minimum nepřesností (například u citace autorek Hustedt 

a Salomonsen, které jsou chybně považovány za muže, ačkoli jde o ženy).  

Na závěr je třeba zopakovat, že téma práce je zcela nové a přináší originální i užitečné 

poznatky. Studentka na své práci systematicky, dlouhodobě a intenzivně pracovala. 

Konzultovala pracovní verze práce a pečlivě se snažila zapracovat všechny připomínky. 

Během práce ušla velký kus cesty, což je vidět i v tom, že její vnímání problému se neustále 

měnilo a prohlubovalo.  
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Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. Doporučuji také vybrané části diplomové práce publikovat v odborných 

časopisech. 

Otázky k obhajobě: 

1. Bude podle Vašeho názoru služební zákon dostatečně účinný, aby zabránil 

přímé politizaci (dle typologie Peterse)? Proč? 

2. Čím je podle Vás dána nedůvěra respondentů vůči „třetím stranám“? Jaké 

faktory by váš poznatek mohly vysvětlit? 

3. Které poznatky a zjištění jsou podle nejdůležitější z hlediska praxe? Proč? 

Datum: 11.1. 2018      Podpis: 

  

  

 

 


