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Tato práce, předkládaná k obhajobě, se zaměřuje na výzkum vztahů mezi politiky a veřejně-

správními pracovníky (úředníky) na českých ministerstvech a na míru politizace 

ministerských úředníků. Jde o vysoce relevantní téma, jež, jak autorka sama správně uvádí, 
není v českém veřejně-politickém, politologickém či administrativně-správním výzkumu 

téměř vůbec reflektováno. O to větší ocenění zaslouží zájem autorky o něj a zjištění jí 

prezentovaná. Hlavní cíl práce je přitom explorativní, tj. prozkoumat povahu politicko- 

administrativních vztahů a míru politizace na deseti vybraných ministerstvech ČR. K naplnění 
cíle jsou pak stanoveny tři výzkumné otázky zaměřené na odhalení klíčových znaků politicko-

administrativních vztahů, jejich problémů, pozitiv a dále dopadů politizace na tyto vztahy 
vždy z perspektivy ministerských úředníků. Z metodologického hlediska je využit kvalitativní 
přístup využívající pro sběr primárních dat polo-strukturované rozhovory s celkem 12-ti 

zainteresovanými aktéry (úředníky zejm. na pozicích ředitele koncepčního/strategického 

odboru, vedoucího nebo referenta takovéhoto oddělení, viz. str. 7-8). Rozhovory byly 

provedeny po volbách do PS ČR v roce 2017. S využitím tematické analýzy pak byly na 
základě získaných dat vygenerovány a analyzovány celkem čtyři klíčové oblasti/témata, jimiž 
jsou: třetí (externí) strany politicko-administrativních vztahů, státní tajemnicí, ovlivnitelnost 
personálního složení a pozitiva politizace. 

Tyto čtyři oblasti byly s využitím relevantních, sebraných empirických dat následně 
analyzovány a diskutovány s ohledem na konceptuální východiska práce. Východiska 

zahrnují poznatky z teorie byrokracie, typů politicko-administrativních vztahů a politizace od 

předních zahraničních autorů (Aberbach apod.) vč. aktuálních poznatků (Eichbaum, Shaw, 
Hustedt, Salomonsen, Peters, Verhey …). Uvedená východiska a s nimi spojené poznatky 

jsou jasně a srozumitelně prezentovány, vysvětleny a uvedeny do vzájemných souvislostí na 

zcela přiměřeném stránkovém rozsahu. Takto pojatá konceptualizace zaslouží značné ocenění 
s ohledem na složitost zkoumaných tematik, jejich přesahů, rozdílnosti autorských přístupů a 

též nutnosti využít a syntetizovat výhradně zahraniční poznatky pro konceptuální ukotvení 
specificky v rámci ČR. Ocenit lze mj. autorčinu orientaci též na možné přínosy politizace, 

tedy nezaujetí a-priori negativního normativního stanoviska, jež se často odráží v limitacích 

designu empirického výzkumu a jehož se celkem běžně dopouštějí v tomto tématu publikující 

akademičtí pracovníci.                  
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Dalším zřetelným kladem práce jsou empirická zjištění na šetřených ministerstvech, jež sama 
o sobě vykazují značnou přidanou hodnotu. Ta je dále posílena velmi zdařilou diskuzí 
výsledných zjištění při reflexi konceptuálních východisek práce. Výzkumné otázky jsou jasně 
zodpovězeny v závěru diskuzní části. Autorka přitom jasně označuje limity svého výzkumu. 
Z formálního hlediska je práce prosta překlepů, naopak je opět nutno kladně hodnotit jasnost, 
přesvědčivost i stručnost (nikoliv však na úkor samotného sdělení) argumentace v práci 

obsažené. Jedinou drobnou limitací je alespoň částečná neprovázanost práce s relevantními 

výsledky šetření mezi pracovníky ministerstev z roku 2013 (Veselý a kol.), jež však nijak 
nesnižuje výše uvedené zřetelné klady práce.         

Tato práce svojí přidanou hodnotou, v konceptuální, empirické i diskuzní části, zřetelně 
převyšuje běžně obhajované diplomové práce na KVSP. Z toho důvodu doporučuji 
jednak publikaci části práce v odborném periodiku, a dále též ocenění autorky práce ať 
už formou finanční či reputační. 

Při obhajobě pak doporučuji diskutovat možnosti dalšího výzkumu v oblasti 
politicko-administrativních vztahů a politizace veřejné správy v ČR. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 
známkou „A“  
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