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Téma práce, aktuálnost tématu, věcný přínos práce a její přidané hodnoty 
Předložená diplomová práce Tomáše Lukavce se zabývá problematikou europeizace národní politiky na 
případu zákona o státní službě v České republice. Téma je relevantní pro obor veřejná a sociální politika a 
považuji jej za vhodně zvolené jak s ohledem na věcnou problematiku práce, tak její teoretické pojetí.  
Největší přínos práce a její přidanou hodnotu spatřuji především v aplikaci konceptu europeizace na 
problematiku českého zákona o státní službě a diskuzi poznatků v části 6 (s. 68-73).  
 
Strukturace práce (forma, struktura a koncepce; prezentace obsahu) 
Diplomová práce je strukturována formou odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Po vymezení 
předmětu zkoumání a metodologii (otázky,  cíle a metody) následuje představení teoreticko-konceptuálního 
rámce v podobě konceptu europeizace a teorie tří proudů (Multiple Streams Framework – MSF). Po té je 
prostor věnován analýze europeizace v české regulace státní služby a její širší kontextualizaci prostřednictvím 
MSF. Na závěr je představeno velmi zdařilé shrnutí poznatků (část 6). Zvolená struktura a koncepce práce je 
jasná a přehledná a prezentace obsahu na sebe plynule navazuje. 
 
Stanovení výzkumných otázek (a cílů) a jejich zodpovězení (formulace cílů a hypotéz), splnění vytečených cílů 
a záměrů) 
Stanovení a formulace výzkumných otázek odpovídá jak zvolenému tématu, tak použitému teoretickému 
rámci. Z mého pohledu by bylo vhodné ještě odůvodnit, proč diplomant považuje cíl práce za explorační (s. 
7). Například by bylo vhodné odkázat na provedenou rešerši odborné literatury. Také by bylo přínosné osvětlit 
formulované výzkumné otázky v kontextu použitých konceptů (s. 8). 
 
Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů (teoretická konzistentnost, šíře a komplexnost 
uchopení problematiky) 
Z práce vyplývá, že diplomant dobře porozuměl věcné problematice práce a dokázal na ni aplikovat koncept 
europeizace a kontextualizovat vývoj problematiky prostřednictvím MSF. V tomto ohledu bych uvítal, kdyby 
diplomant představil svou operecionalizaci konceptu europeizace. Uvádí k němu velmi podrobný popis a 
velmi zdařilé odůvodnění pojmu (s. ž), ale opereacionalizaci nikoli. To by mohlo osvětlit i souvislé nejasnosti, 
jako například co znamená „mechanismus europeizace“ (s. 18). 
Vcelku práce představuje  výstižný popis strukturálních prvků MSF, ale zde by bylo ještě vhodné propojit popis 
teorie s věcnou problematikou a věnovat více prostoru dynamice procesu tvorby veřejných politik, zejména 
při interpretaci poznatků v analytické části práce (například propojení částí 5.5 a předchozích). V analytické 
části by také bylo ještě vhodné rozvinout některé aspekty. Například strukturu odborné komunity (s. 61-63), 
nebo diskuzi, zda EU nepředstavuje „symbol vyššího řádu“ v manipulačních strategiích promotérů (s. 64).  
 
Propracování metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod (volba vhodných metod) 
Metodologická úroveň práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Je poněkud škoda, že práce se ubírá 
spíše popisným směrem. U metod sběru a analýzy dat bych uvítal podrobnější diskuzi jejich výběru. Například 
mi není jasné, proč je retrospektiva výzkumu důvodem jen pro orientaci na sekundární data (s. 10). Podobně 
by posloužila i bližší informace o použité analýze dokumentů, respektive obsahové analýze. Zde by také bylo 
vhodné prodiskutovat, proč se diplomant nevěnuje analýze rámců, když má zájem o rámování problematiky 
(s. 12).  
 



 

 

 

Využití literatury a dat (práce s odbornou literaturou) 
Diplomant ve dostatečné míře a kvalitě využil odborné literatury a dat a celkově v tomto ohledu odvedl velmi 
dobrou práci. Ocenit je třeba velké množství použité zahraniční literatury. Zde bych jen uvítal více aktuální 
literatury k MSF. Například by bylo lepší odkazovat na meta-review Jonese et al. (2016) než na prezentaci 
téhož od Nicole Herweg.  
Určitou nejasnost mám také u použitých dat. Diplomant je označuje za sekundární (s. 10), nicméně s ohledem 
na zaměření práce bych považoval parlamentní stenozáznamy a záznamy pořadů za data primární. 
 
Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace (odborná jazyková úroveň a odborná dikce) 
V oblasti věcné správnosti použitých údajů a argumentů jsem nenalezl žádný závažný prohřešek.  
Jen bych upozornil, že Kingdon nebyl v době publikace svého stěžejního díla (1984) emeritním profesorem (s. 
27). Také je poněkud nejasné, zda se spoliální systém vyznačuje zpřetrháním klientelistických vazeb (s. 38). 
Odbornou jazykovou úroveň a odbornou dikci shledávám na velmi dobré úrovni. 
 
Stylistika a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.) 
Práce představuje dobrý standard v oblasti citací a drží se použité citační normy. Grafická úprava splňuje 
požadavky kladené na diplomovou práci. V práci neshledávám nedostatky vůči standardům požadovaným na 
formální úpravu diplomové práce na KVSP ISS UK FSV.  
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 
hodnotit známkou „B“ či „C“ podle výkonu u obhajoby. 

 
Otázky k obhajobě:  
K čemu nám mohou posloužit poznatky získané Vaší prací? 
Jak je možné vysvětlit absenci odkazu na EU ve volebních programech u problematiky týkající se státní 
služby? 
 
 
Datum: 12. června 2018    Podpis: 
         PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  


