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Téma, které si autorka vybrala a jakým způsobem ho zarámovala, je zajímavé. Zabývá 

se regionální politikou v širším kontextu, nikoliv pouze činností úřadů práce, což velmi 

oceňuji. Je ovšem škoda, že se jedná spíše o deskriptivní práci, bez jakékoliv hlubší a 

vysvětlující analýzy. 

S tím souvisí také cíl práce. Přestože autorka uvádí, že cílem práce je explanace, vůbec 

tomu tak není. Jedná se spíše o deskriptivní, možná i explorační cíl. Svědčí o tom i 

výzkumné otázky, které se neptají „proč“ je regionální politika ve Středočeském kraji 

realizována způsobem, jaký je v práci popsaný. Vypovídá o tom i celkový design práce, 

který převážně popisuje zjištěné výsledky, bez jakéhokoliv hlubšího zamyšlení. 

Teoretická východiska použitá v práci, jsou dostatečně popsána, autorka čerpá 

z původních pramenů, což velmi oceňuji. Bohužel však nedochází k propojení vybraných 

teorií s výsledky výzkumu. Důvodem je možné neporozumění teorii advokačních koalic. 

V případě, že by z ní autorka vycházela správným způsobem, došlo by v práci k vysvětlení, 

proč je regionální politika určitým způsobem realizovaná. Teorie advokačních koalic je 

použitelná pro zkoumání dlouhodobého vývoje určité politiky a pro hledání tzv. beliefs 

(přesvědčení s jasně danými a pevnými názory). Avokačními koaliacemi tak nejsou myšleny 

autorkou zmíněné koalice v rámci Paktu zaměstnanosti či Lokálního partnerství. V tomto 

ohledu se jedná o nejzásadnější připomínku, kterou mám k celé diplomové práci. 

Důsledkem je, že výsledná analýza totiž není nijak převratná, nic nevysvětluje, pouze 

popisuje, a ještě s jasným neporozuměním použité teorii. Větší využití druhé teorie, kterou 

autorka popisuje jako „sekundární“, by možná lépe vysvětlila způsob tvorby politiky, která 

na regionální úrovni není tvořena dlouhodobými koalicemi na základě jasných přesvědčení, 

názorů a zájmů, ale spíše ad hoc. Jednotliví aktéři pracují v určitých sítích, díky kterým jsou 

schopni politiku lépe realizovat. 

V souvislosti s metodologií diplomové práce mám také drobné připomínky či spíše 

otázky. Jakým způsobem autorka realizovala analýzu aktérů (s ohledem na faktory jako 

postoj, moc a zájem)? A druhá otázka souvisí s neanonymizací respondentů. Nerozumím 

tomu, proč jsou v práci uváděna jména autorů, a to i za předpokladu, že měla od 

respondentů schválení k jejich zveřejnění. Jsou konkrétní zástupci konkrétních institucí 

natolik významní? Pokud ano, není mi z analýzy zřejmé, jak s tím autorka v práci pracuje. 

Co se však týká celé struktury práce, k té nemám žádné připomínky, stejně tak jsem 

neshledala žádné výrazné nedostatky ve formálním zpracování (snad kromě způsobu 

odkazování na literaturu – Veselý, Nekola a Drhová 2007; a kromě uvedeného přepsaného 



 

 

 

rozhovoru, vypovídající je spíše uvedení základní struktury rozhovoru; a kromě způsobu 

zpracování kapitoly 6.2, kde jsou uvedeny pouze dva tabulky bez jakéhokoliv popisu).  

Celkově však musím v práci vyzdvihnout velké množství dat, zcela jistě stálo autorku 

spoustu času je vyhledat. Ocenit musím také způsob grafického zpracování a použití 

odborného jazyka. 

 

Otázky k obhajobě: 

Z jakého důvodu jste v diplomové práci uvedla konkrétní jména respondentů? Z hlediska 

etiky výzkumu se nabízí další otázka, máte schválení respondentů pro jejich zveřejnění? 

 

Doporučuji práci přijmout k obhajobě a ohodnotit ji známkou „C“ (velmi dobře). 
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