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Abstrakt 

Hlavním tématem této diplomové práce je podpora participace mládeže a s tím související 

národní politika mládeže, jak je vymezena v Koncepci 2014-2020. V diplomové práci je 

analyzován a zhodnocen proces přípravy, implementace a vyhodnocování Koncepce 2014-

2020. Dále je zhodnoceno naplňování strategického cíle SC8, který se zaměřuje na 

podporu aktivního zapojování mládeže. Do diplomové práce je rovněž zahrnuta analýza 

klíčových aktérů, neformalizovaná analýza diskursů spojených s politikou mládeže a 

mezinárodní srovnání. Cíle Koncepce 2014-2020 byly naplňovány skrze několik 

implementačních nástrojů. Jednalo se především o programy státní podpory práce s dětmi a 

mládeží pro nestátní neziskové organizace, dotační programy na krajské úrovni, program 

Erasmus+ a spolupráci s MAS ČR. Jak vyplynulo z analýzy procesu vyhodnocování 

Koncepce, reálný proces se v některých aspektech lišil od původního plánu. Průběžný 

monitoring naplňování cílů Koncepce 2014-2020 měly zajišťovat tematické skupiny, které 

se ovšem v průběhu platnosti Koncepce rozpadly. Zároveň byl posunut termín pro celkové 

vyhodnocení Koncepce na červen roku 2021. Za největší problém Koncepce 2014-2020 

byl označen systém vyhodnocování, především pak absence indikátorů dopadů. Některé 

aspekty byly naopak hodnoceny velmi pozitivně, například dotační programy pro NNO, či 

projekt Kecejme do toho. Mezi hlavní návrhy pro budoucí vývoj podpory mládeže patří 

kromě vytvoření nové koncepce také podpoření dialogu s mládeží, přesun kompetencí v 

oblasti mládeže a stabilizace a posílení odboru na MŠMT. 

 

Klíčová slova 

Občanská angažovanost, mladí lidé, občanské vzdělávání, Koncepce 2014-2020, veřejná 

politika, teorie institucionalismu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The main topic of this thesis is the support of youth participation in the Czech Republic 

and related national youth policy, as defined in the National Youth Strategy for the years 

2014-2020. The aim of this thesis is to analyze and evaluate the process of creation, 

implementation and evaluation of this Strategy. Furthermore, the fulfillment of the 

strategic goal SC8, which focuses on the support of active involvement of young people, is 

evaluated. The thesis also includes an analysis of key actors, an informalized analysis of 

discourses related to youth policy and international comparison. Aims of the Strategy 

2014-2020 were fulfilled through several implementation tools. The main tools were state 

grant programs for work with children and youth for NGOs, subsidy programs at the 

regional level, the Erasmus + program and cooperation with the NN LAG Czech Republic. 

The analysis of the Strategy evaluation process showed that the real process differed in 

some respects from the original plan. Monitoring of the fulfillment of strategic goals of the 

Strategy 2014-2020 should be provided by thematic groups, which, however, disintegrated 

during the validity of the Strategy. The deadline for the overall evaluation of the Strategy 

was postponed to June 2021. The biggest problem of the Strategy 2014-2020 was the 

evaluation system, especially the absence of impact indicators. On the contrary, some 

aspects were evaluated very positively, such as subsidy programs for NGOs or the project 

Kecejme do toho. In addition to creating a new Strategy, the main proposals for the future 

development of youth support included the promotion of dialogue with young people, the 

transfer of competencies and stabilization and strengthening of the department at the 

Ministry of Education, Youth and Sports. 
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Civic engagement, youth, civic education, National Youth Strategy 2014-2020, public 

policy, theory of institutionalism 
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Seznam zkratek: 

CEDU – Centrum pro demokratické učení 

ČR – Česká republika 

ČRDM – Česká rada dětí a mládeže 

EU – Evropská unie 

ISPROM – Informační systém pro dotace pro mládež 

MK – Ministerstvo kultury 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

NICM – Národní informační centrum pro mládež 

NIDM – Národní institut dětí a mládeže 

NKÚ – Národní kontrolní úřad 

NNO – Nestátní nezisková organizace 

NS MAS – Národní síť Místních akčních skupin 

OV – Občanské vzdělávání 
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1. Úvod  

 

Mladí lidé představují důležitou část obyvatelstva, která zároveň patří k nejzranitelnějším 

skupinám ve společnosti. [Koncepce 2014-2020] Strategické cíle státní politiky mládeže 

určovala do roku 2021 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Tato Koncepce 

reflektovala potřeby mládeže, jež byly vymezeny v návaznosti na předchozí Koncepci 2007-

2013, skrze Evropskou strategii mládeže 2010-2018 a skrze dialog s mládeží. Jeden z cílů 

Koncepce 2014-2020 představuje podpora participace mládeže na veřejném dění. Aktivní 

občané jsou podmínkou pro fungování demokratických systémů, je tedy důležité podporovat 

zapojování mladších generací. To je v České republice podporováno v rámci národní politiky 

mládeže skrze formální vzdělávání (občanské vzdělávání na školách) a neformální vzdělávání 

(projekty a programy NNO). 

Výzkumy na evropské i národní úrovni (např. Eurobarometr, Jeden svět na školách a 

další) ukazují, že participace mladých lidí na veřejném a politickém dění není příliš vysoká. 

S tím souvisí například názor mladých lidí, že nemohou ovlivňovat věci kolem sebe, či nízká 

účast ve volbách. Nízká je také spokojenost s občanským životem mladých lidí, která na 

podzim roku 2020 dosahovala 28 %. Participace přitom ovlivňuje, jak mladí lidé vnímají 

demokracii. Mladí lidé vidí jako hlavní problémy důvěru v instituce, absenci politické agendy 

mládeže, či pozapomínání na mladé lidi ze strany tvůrců politik. [Diskuse k výsledkům 

výzkumu Mladí lidé ve střední Evropě 2020] V rámci Evropské unie i České republiky tudíž 

vyvstala snaha podporovat zapojování mládeže, a to nejen jakožto aktivní občany, ale také 

zapojovat je skrze aktivní dialog do rozhodovacích procesů.  

Hlavním tématem této diplomové práce je podpora participace mládeže a s tím 

související národní politika mládeže, jak je vymezena v Koncepci 2014-2020. Politika 

mládeže představuje cíle, priority a opatření státu, jenž skrze formální a neformální 

vzdělávání pomáhají mladým lidem zapojit se ve společnosti a přispívají k celkovému 

zkvalitnění jejich života. [MŠMT] Hlavním aktérem je v této oblasti Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, pod které v rámci kompetenčního zákona spadá oblast mládeže. 

Mládež je ovšem průřezové téma ovlivňované i dalšími politikami, což znamená, že jej 

ovlivňují i další aktéři. Jejich identifikace je součástí této práce, přičemž jejich role 

v souvislosti s Koncepcí 2014-2020 je popsána v jednotlivých kapitolách práce. 



 

 

3 

 

V diplomové práci je analyzován a zhodnocen proces přípravy, implementace a 

vyhodnocování Koncepce 2014-2020. Dále je zhodnoceno naplňování strategického cíle SC8, 

který se zaměřuje na podporu aktivního zapojování mládeže. Do diplomové práce byla rovněž 

zahrnuta neformalizovaná analýza diskursů spojených s politikou mládeže a mezinárodní 

srovnání. V diplomové práci jsou obsaženy i názory aktérů na následný vývoj v oblasti 

politiky mládeže a vymezeny hlavní problémy v této oblasti.  

Diplomová práce vychází z teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry a z 

diskursivního institucionalismu. V první části práce jsou kromě těchto teorií vymezeni aktéři a 

nástroje veřejných politik, proces veřejných politik a politika mládeže v ČR. Definovány jsou 

rovněž klíčové pojmy. Jako výzkumný design této práce byla zvolena případová studie, 

v jejímž rámci je zkoumána Koncepce 2014-2020 jakožto příklad podpory participace 

mládeže na národní úrovni. Pro účely diplomové práce byly uskutečněny rozhovory 

s relevantními aktéry a zástupci organizací, jejichž projekty jsou zaměřeny na podporu 

aktivního zapojování mladých lidí. Dále byla uskutečněna měsíční stáž na MŠMT a byly 

analyzovány relevantní dokumenty. 

 

1.1. Vymezení výzkumného problému 

 

Námětem pro mou diplomovou práci je tématika občanského vzdělávaní mladých lidí v České 

republice. Důležitým aspektem současných moderních demokratických systémů je aktivní 

občanská společnost. Po roce 1989 však postupně došlo k ochabnutí zájmu občanů aktivně se 

zapojovat do politického dění a dostavilo se zklamání z demokracie, které bylo doprovázeno 

nízkým přesvědčením o schopnosti cokoli měnit či ovlivňovat. [Linek, Císař 2017] Aktivní 

zapojení občanů je důležitou podmínkou pro fungování demokracie a angažovanost občanů 

představuje indikátor vyspělosti a stability demokratických režimů. [Linek a kol. 2017: 17, 

124] Demokratický politický systém totiž počítá mimo jiné s kompetentními občany, kteří 

jsou schopni zodpovědně uvažovat a jednat. [Kudrnáč 2015: 210] Úlohou školy je pak 

poskytnout studentům ty znalosti, jež jsou zásadní podmínkou pro formování kritických a 

angažovaných občanů. Tím může být ovlivněna například budoucí pravidelná volební účast 

mladých lidí, sebevědomí v otázkách politiky, otevřenost vůči politice a pocit politické 

účinnosti. [Kudrnáč 2017: 214-2015] 
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Z výsledků Zprávy o mládeži, která byla podkladem při přípravě Koncepce 2014-

2020, vyplynulo, že bude potřeba klást velký důraz na téma participace a občanského 

vzdělávání. Tato Zpráva, ale i další aktuálnější výzkumy (např. Eurobarometr on Youth, 

Eurostat, European value study) ukazují, že mladí lidé se v České republice a dalších 

evropských státech vyznačují nízkým zájmem o politiku. „Téměř nebo vůbec se nezajímá 94 

% mladých ve věku 15-30 let. Průměrný zájem o politiku v EU je 25 %. Mezi nejčastěji 

uváděné důvody nezájmu o politické dění v ČR patří: nezájem obecně, znechucení ze stávající 

situace ve společnosti a nulová možnost ovlivnit společenské dění.“ [Zpráva o mládeži 2013] 

Velký není ani zájem o celospolečenská témata, kdy se mladí lidé „zajímají o oblasti, které se 

jich bezprostředně týkají (jako je například dění ve škole), méně však už o 

společenskopolitický život ve svém bydlišti, zemi i ve světě. U lidí, kteří se o veřejné dění 

zajímají, se jedná převážně o zájem okrajový, který se projevuje především sledováním 

veřejně dostupných informací a účastí u voleb.“ [Zpráva o mládeži 2013] 

Přitom se ukazuje, že „přechod z mládí do dospělosti je dlouhodobý proces zahrnující 

komplexní zkušenost z různých oblastí života. Do tohoto procesu zcela nepochybně patří také 

socializace do společenského a politického prostředí, ve kterém mladý člověk vyrůstá a 

osvojení si základních „pravidel hry“ demokratické společnosti a rozvíjení osobních a 

politických názorů.“ [Zpráva o mládeži 2013] Významným tématem je tedy v tomto kontextu 

podpora participace. Ta je uskutečňována skrze projekty rozvíjející participaci mládeže a 

skrze neformální a formální občanské vzdělávání, které má vliv na politickou socializaci 

mladých lidí a rozvoj jejich občanských kompetencí.  

Jedním z problémů je v současné době nejednotné občanské vzdělávání na školách, 

kterému chybí stabilní rámec. V České republice neexistuje zákon, který by stanovil podobu 

občanského vzdělávání, a je tedy na jednotlivých školách, zda tento předmět zařadí jako 

samostatný předmět nebo jako průřezové téma. Výchozím předpokladem pro zlepšení 

podmínek v ČR bylo usnesení Poslanecké sněmovny v roce 2014. Sněmovna v něm vyjadřuje 

podporu občanskému vzdělávání, nejedná se však o strategii státu.  

Občanské vzdělávání na školách zahrnuje také velkou škálu projektů (často jsou 

tvořeny neziskovými organizacemi), které vyplňují mezery ve školním kurikulu – např. školní 

parlamenty, komunitní aktivity apod. [Horák 2013] Neexistuje však jasná vize a podpora 

aktivního občanství je definována skrze několik základních dokumentů, mezi něž patří mimo 
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jiné Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 

2020“), Strategie vzdělávání 2020 a 2030+, Strategie celoživotního učení ČR, či Koncepce 

podpory mládeže (2007-2013, 2014-2020). Od září 2018 vznikala také Koncepce občanského 

vzdělávání v ČR, která však doposud nebyla vytvořena a schválena.  

V rámci této práce byla vybrána Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 

jakožto ukázka podpory participace mladých lidí ze strany státu (především skrze neformální 

vzdělávání). Koncepce reagovala na výše zmíněné problémy nízkého zapojování mladých lidí 

a byla jedním z dokumentů stanovující si za cíl rozvoj občanských kompetencí a participace 

mládeže. Zároveň je potřeba zdůraznit, že v roce 2021 Koncepce 2014-2020 přestala platit. 

Navazující dokument nebyl vytvořen a téma rozvoje participace a občanských kompetencí 

v současnosti spadá pod Strategii 2030+, která byla schválena na konci roku 2020 v níž je 

vymezena potřeba rozvíjet občanské vzdělávání.  

Strategie 2030+ si klade za cíl „rozvíjet schopnost jednat jako zodpovědný občan, dbát 

o ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a plně se podílet na občanském a společenském 

životě na základě porozumění sociálním, ekonomickým, právním, environmentálním a 

politickým pojmům a strukturám, jakož i celosvětovému vývoji a udržitelnosti.“ [Strategie 

2030+: 18] Zároveň jako cíl občanského vzdělávání stanovuje „vybavit občana kompetencemi 

potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti, tedy dovednostmi i znalostmi k 

zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů“ [Strategie 2030+: 32-33]. 

 

1.2. Hodnotová východiska práce 

 

Současné občanské vzdělávání mladých lidí v České republice nemá jednotnou formu a jeho 

pojetí se tudíž liší v jednotlivých školách. Zároveň jedním z důležitých cílů státu je zapojení 

mladých lidí do procesů spolurozhodování a spoluúčasti, které vyžadují aktivní a informované 

občany. [Zpráva o mládeži 2013] Existuje tudíž snaha podporovat zapojení mladých lidí do 

společnosti a jejích rozhodovacích procesů. Prostřednictvím Koncepce podpory mládeže 

2014-2020 byly cíleny oblasti, jež je potřeba rozvíjet v souvislosti s podporou mladých lidí. 

Jedním ze strategických cílů této Koncepce byla právě podpora zapojení mladých lidí do 

rozhodovacích procesů, především skrze Strukturovaný dialog. Tento cíl vycházel ze Zprávy 

o mládeži, ale také z priorit Evropské strategie mládeže, která se v podobě doporučení 
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promítá do národních politik mládeže. Další cíl představovalo zapojování mládeže do 

demokratických a společenských procesů. Oba tyto cíle je potřeba dále podporovat a rozvíjet, 

neboť, jak ukazují výsledky různých výzkumů, obecným trendem stále zůstává nízká úroveň 

zapojování a malý zájem o veřejná témata. Je tedy potřeba stanovit institucionální zaštítění a 

systematickou podporu participace mladých lidí v ČR.  
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2. Teoretická východiska  

 

Cílem této kapitoly je představit teoretická východiska diplomové práce a seznámit čtenáře 

s klíčovými pojmy a koncepty, které se staly východiskem pro analytickou část. Nejdříve jsou 

vymezeny klíčové pojmy. Následně jsou popsáni aktéři a nástroje veřejných politik a proces 

tvorby politik. Tato práce dále vychází z teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry a z 

diskursivního institucionalismu. V závěru této kapitoly je stručně představena politika 

mládeže v České republice. 

 

2.1. Vymezení klíčových pojmů 

 

V této kapitole budou přestaveny klíčové pojmy této diplomové práce. Jedná se o koncepty, 

které jsou úzce spojeny s tématikou podpory občanské angažovanosti mladých lidí a obecně 

spjaty s tématem této diplomové práce. Některé z těchto pojmů, jako například občanské 

vzdělávání, se budou v textu vyskytovat častěji, jiné pojmy slouží spíše jako vymezení 

kontextu pro potřeby dané diplomové práce. 

 

• Občanská společnost 

 

Občanská společnost představuje důležitý pojem pro tuto diplomovou práci. Jedná se o 

pojem, který je definován a vysvětlován mnohoznačně. Obecně je ovšem možné říct, že 

„vyjadřuje rozmanité kooperativní vztahy a formy dobrovolného sdružování lidí, které jsou 

založeny na principech samoregulace a vzájemné solidarity“ [Potůček a kol. 2008: 133]. 

Někteří autoři dále považují občanskou společnost za hustou síť společenských institucí, které 

fungují jako vyvažující prvek vlivu státu a mohou být garancí proti sklonu státu stát se tyranií 

většiny. Do této spleti patří různé organizace, jako jsou například církve, univerzity, odbory, 

nevládní a neziskové organizace a mnohé další. [Pithart in Kunc 1996: 200-203] 

Postkomunistické země jako Česká republika se po roce 1989 snaží dohnat období 

komunistických vlád, kdy byla občanská společnost považována za ideologické tabu. Aktivní 

a fungující občanská společnost je totiž základem pro fungující demokratický systém, který se 
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stal důležitou součástí moderních společností. Občanská spolčenost tudíž plní řadu funkcí, 

které by musel plnit stát, izolovaní jedinci, nebo by je neplnil nikdo. [Pithart in Kunc 1996: 

202] Zároveň jsou v současnosti „s rozvojem občanské společnosti a občanského sektoru 

spojovány naděje na řešení těch nejpalčivějších problémů lidstva“. [Potůček a kol. 2008: 133] 

 

• Občanské vzdělávání v České republice 

 

Tato diplomová práce vychází z problematiky občanského vzdělávání v České republice. 

Občanské vzdělávání se skládá ze dvou částí – občanského vzdělávání dětí a mladistvých a 

občanského vzdělávání dospělých. Já se ve své práci zaměřuji na vzdělávání mladých lidí, u 

kterého je hlavním aktérem stát, přesněji škola. Jak již bylo zmíněno, neexistuje jednotný 

koncept občanského vzdělávání v České republice, tudíž není k dispozici ani jednoznačná 

obecná definice. Školy mohou téma zařadit jako samostatný předmět, nebo jako průřezové 

téma v různých předmětech. „V historické tradici občanského vzdělávání u nás spatřujeme 

důraz na „předmětový“ přístup k OV, kdy je tématu věnován samostatný povinný vyučovací 

předmět. Tato praxe zůstává i nyní (zejména realizována v rámci vzdělávací oblasti Výchova 

k občanství), ale po formulaci nových principů vzdělávání, dříve v tzv. Bílé knize (…), je 

možnost zařazovat témata OV i průřezově do všech předmětů (zejména průřezové téma 

Výchova demokratického občana).“ [Protivínský a Dokulilová 2012] Zároveň existuje 

spektrum dalších aktérů, kteří vyplňují mezery školního vzdělávání a přispívají k aktivnímu 

zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů. 

Jak uvádí Asociace učitelů občanské výchovy, tento předmět prošel v posledních 25 

letech velkou proměnou. Zvyšují se nároky na dosahované kompetence žáků, snižuje se 

hodinová dotace občanského vzdělávání, snižuje se schopnost orientovat se v současném 

společenském dění u žáků všech typů škol a občanské (sebe)vědomí. [Asociace učitelů 

občanské výchovy a společenských věd] Existují však i další problémy. „Na základy práva, 

finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a 

mezinárodní situaci máme na řadě škol prostor jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen 

na jiné předměty.  A k tomu nejdůležitějšímu, abychom žáky naučili schopnosti se v budoucnu 

aktivně zapojit do dění ve veřejném prostoru, často sami nemáme i dostatek vlastních 

zkušeností.“ [Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd] 
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V minulých letech byla připravována Koncepce občanského vzdělávání v České 

republice, která má reagovat na současnou situaci občanského vzdělávání. Jak uvádějí 

například Piráti: „jedním z účinných prostředků pro posilování a rozvoj demokracie je 

občanské vzdělávání, které demokratické principy přiblíží lidem a povede je k získání 

kompetencí k ochraně a rozvoji demokracie“. [Koncepce občanského vzdělávání] V roce 

2017 byl vytvořen podkladový materiál k této Koncepci, na výsledné podobě však nepanovala 

shoda. V roce 2018 proběhlo setkání zainteresovaných subjektů k tématu vytvoření Koncepce 

občanského vzdělávání. [Vláda 2018] Původní plán dokončit Koncepci na podzim roku 2020 

byl však odložen.  

 

• Občanské kompetence 

 

Jak uvádí Koncepce 2014-2020, občanské kompetence představují „souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a 

z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.“ [Koncepce 

2014-2020] Rozvoj občanských kompetencí je důležitým předpokladem pro fungování 

jedince ve společnosti a pro jeho účinnou komunikaci s ostatními ve veřejném či 

společenském zájmu. Mezi hlavní dovednosti spadají kritické myšlení, komplexní řešení 

problémů, konstruktivní účast na místních aktivitách, účast na rozhodování na všech 

úrovních, schopnost analyzovat mediální výstupy, či schopnost efektivně vyhledávat a 

ověřovat informace. [Strategie 2030+: 33] 

 

• Politická participace 

 

Politická participace občanů je důležitým předpokladem fungování demokratických systémů. 

Jedná se o způsob, jakým občané realizují demokratickou vládu, například skrze účast ve 

volbách, účast na demonstraci, podepsání petice a další. [Linek a kol. 2017: 124] Politická 

participace zahrnuje velké množství různých činností, včetně tzv. nových forem participace. 
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Mezi tradiční formy participace se řadí především účast ve volbách, participace v politických 

stranách či účast na demonstraci. Nové formy participace představuje například politický 

aktivismus na sociálních sítích a bojkot výrobků. U mladších generací se v současnosti 

setkáváme s poklesem účasti na klasických formách účasti, a naopak s nárůstem oblíbenosti 

nových forem participace. [Linek a kol. 2017: 125]  

 

• Politická gramotnost 

 

Politická gramotnost není přímo měřitelná, ale podle některých autorů pod tento koncept 

spadají politické znalosti, politické povědomí a občanské kompetence. Dále se politickou 

gramotností rozumí porozumění stranickým rozdílům a znalost základních politických pojmů 

a faktů. [Cassel a Lo 1997: 317] Politická gramotnost „pomáhá lidem se stávat politicky 

uvědomělými a aktivními. Zaměřuje se na rozvoj těch dovedností, které jedinci pomáhají 

pozorovat a vysvětlovat společenské jevy politicky. Politická gramotnost se tak více 

pedagogicky orientuje na rozvoj politického myšlení než na podporu znalostí politických 

institucí. “ [Koncepce 2014-2020]  

Míra občanských znalostí souvisí s dalšími prvky politického a občanského života 

jedinců. Lidé s vyšší mírou znalostí častěji zastávají demokratické principy, jsou tolerantnější 

a častěji chodí k volbám. Občanské znalosti (míněna faktografická znalost i kognitivní 

schopnost) a postoj k volební účasti získávají mladí lidé nejčastěji doma a ve škole. [Kudrnáč 

2017: 210] Otevřené diskuse o politice v rámci školy mohou vést u mladých lidí k vyššímu 

sebevědomí v otázkách politiky, větší otevřenosti vůči politice a silnějšímu pocitu politické 

účinnosti. [Kudrnáč 2017: 215] 

 

2.2. Aktéři veřejných politik 

 

Aktéři zastávají jedinečnou roli v politických procesech, které by bez nich nebyly možné. Za 

aktéry je možné považovat jednotlivce či kolektivní subjekty, kteří jsou zapojeni do veřejně 

politických procesů. Jsou charakterizováni svými preferencemi, způsoby porozumění 

problému a zdroji, kterými disponují [Potůček 2015: 56] a mohou existovat na lokální, 

národní a nadnárodní úrovni. V literatuře se můžeme setkat s různými způsoby jejich 
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rozlišování, kdy například „v teoretické literatuře zaměřené na analýzu politiky lze 

identifikovat značné množství adjektiv spojených s aktéry působícími na tvorbu politických 

rozhodnutí v hranicích politického systému i mimo něj. Nejčastěji narazíme na dichotomii 

politických a nepolitických aktérů.“ [Říchová 2015: 21] Dále se můžeme setkat s rozdělením 

formálních a neformálních aktérů, společenských a nestátních aktérů či veřejných a 

soukromých aktérů. [Říchová 2015: 21-22] Colebatch dále rozlišuje vertikální a horizontální 

rozměry při tvorbě politiky, jiní autoři rozlišují aktéry stojícími uvnitř a vně politické 

záležitosti. [Colebatch 2005: 30-31] 

Je nutné mít na paměti, že na tvorbě a formování konkrétní politiky se nepodílí pouze 

jeden aktér a při propojení aktérů rozhodovacího procesu vznikají politické sítě. [Říchová 

2015: 23] Tvůrci politiky se navíc mohou na úkoly různě specializovat a dále delegovat 

pravomoci směrem dolů. V důsledku toho jsou do řešení jednoho problému zapojeni různí 

aktéři a nemusí být jasné, kdo odpovídá za záležitost jako celek. [Colebatch 2005: 44] Pokud 

se však budeme držet první dichotomie, jsou aktéři veřejných politik rozděleni na politické 

aktéry, kteří mají podle Říchové klíčovou roli, a na nevládní instituce, které mají pokrýt 

prostor mezi státem a společností. [Říchová 2015: 29]  

Za politické aktéry lze obecně považovat „instituci (institucionální aktér) nebo jejího 

představitele (individuální aktér), který působí v rámci politického prostoru“ [Říchová 2015: 

21]. Jedná se především o stát a jeho orgány, ale také územní samosprávné celky, politické 

strany a hnutí. V širším smyslu lze za politické subjekty považovat také „odborové a jiné 

zájmové organizace, občanská sdružení a spolky, církve a náboženské společnosti, masová 

média atd. Do politických institucí patří také formalizované postupy tvorby politické vůle, 

jako jsou volby nebo referendum“. [Potůček 2005: 121] Tito političtí aktéři mají na rozdíl od 

soukromých aktérů ve veřejné politice právně jasně vymezenou roli 0 a přestože výslednou 

podobu politických rozhodnutí formují různé typy aktérů a institucí, hrají při jejich tvorbě 

klíčovou roli. [Říchová 2015: 22]  

Ve veřejné politice má ze zmíněných institucí největší význam stát. „Představuje 

politickou formu organizace společnosti na určitém území, na kterém vykonává moc, 

označovanou jako státní moc.“ [Potůček 2005: 121-122] Od státu se očekává, že bude hájit 

veřejné zájmy, zastávat činnosti s celospolečenským významem a zajišťovat funkce, jako je 

zajištění obecného a stabilizovaného rámce fungování společnosti a zprostředkování 
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formování a výkonu politické moci. [Potůček a kol. 2008: 111] Podstatné je, aby určité funkce 

měly vždy svého konkrétního nositele, který má nejen pravomoc je uvádět stanovenými 

formami v život, ale kterému se také přičítá odpovědnost za jejich realizaci. V konkrétní 

podobě se státní funkce projevují jako úkoly. Jejich transformací do organizačních struktur se 

stávají působností určitého státního orgánu, tj. zákonem vymezeným okruhem činností, které 

je povinen určitý státní orgán vykonávat. [Potůček 2005: 122-123]  

Nejdůležitějším nástrojem pro výkon státní moci a realizaci funkcí státu je byrokracie. 

[Potůček a kol. 2008: 114] Weber ve svém konceptu byrokracie zdůraznil, že „z analytického 

hlediska je nezbytné odlišovat instituce, které se tvoří prostřednictvím hlasů voličů a jsou 

voličům rovněž odpovědny (tj. vládu a parlament), a administrativu (resp. byrokracii), jíž tato 

legitimita chybí“. [Říchová 2015: 13] Pro účely této práce je státní správa jedním z 

nejdůležitějších aktérů. Tvoří ji „soubor velmi různorodých institucí, které jsou svou 

působností přednostně vázány na stát a podílejí se na zprostředkovávání vztahu státu ke 

společnosti (těmi nejvýraznějšími jsou nesporně ministerstva)“. [Říchová 2015: 24] Přestože 

je pro moderní demokratické režimy typický silný státní aparát, tvorbu politických rozhodnutí 

je potřeba vnímat jako dynamický proces ovlivňování, kterého se účastní političtí i nepolitičtí 

aktéři. [Říchová 2015: 99-100] 

 

2.3. Nástroje veřejných politik 

 

Nástroje veřejné politiky můžeme popsat jako možnosti, které mají tvůrci politik při 

uskutečňování cílů. Nástroje veřejné politiky můžeme rozdělit například podle vládních 

zdrojů na nástroje založené na informacích, financích, autoritě a organizaci. [Howlett 2010: 9] 

Mezi nástroje veřejné politiky je možné zařadit poznávání, programové dokumenty, právo, 

veřejnou správu, ekonomické nástroje, veřejné a sociální služby, mocenské nástroje a 

informační a komunikační prostředky. [Potůček 2015: 67-68] 

Výběr správného (optimálního) nástroje veřejné politiky je důležitý a nelehký úkol. 

Výběr nástroje není hodnotově neutrální a volba konkrétního typu se může lišit. Dále je nutné 

poznamenat, že rozhodnutí neprobíhá izolovaně a mají na něj vliv různé faktory, jako 

například kontext prostředí či zájmy. Způsob, jak co nejlépe sladit a uplatnit zvolené nástroje, 

představuje návrh veřejné politiky. Ten se stává „vodítkem orientujícím koncipované akce a 
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koordinujícím nejen aktivity zúčastněných aktérů, ale i nasazení jednotlivých problémů. 

Uplatňují-li se jednotlivé veřejně politické nástroje bez ohledu na jiné nástroje, nastávají 

problémy.“ [Potůček 2015: 81] 

„Volba vhodného nástroje může být provedena podle celé řady kritérií. Pro zkoumání 

procesu implementace lze identifikovat přinejmenším tři hlavní roviny tohoto problému:  

1) Jak a podle jakých kritérií vybrat vhodný nástroj, který zabezpečí nejefektivnější 

uskutečnění stanoveného cíle?  

2) Jaké jsou ekonomické náklady použití jednotlivých nástrojů? Respektive, je možné 

očekávat, že využití více donucovacích nástrojů lze automaticky spojovat s vyšší nákladností?  

3) Jakou roli hrají zájmy jednotlivých aktérů při volbě nástroje a kdo rozhoduje o volbě 

nástroje? Volba nástroje nemusí být záležitostí pouze autoritativního rozhodnutí, stejně tak 

může být ovlivněna působením aktérů a jejich zájmy.“ [Potůček, Malý a Pavlík 2014] 

 

2.4. Proces tvorby veřejných politik 

 

Tvorba politik je „víceúrovňovým procesem, který nemívá zpravidla jednoznačný začátek ani 

konec a při kterém dochází k reformulaci již existujících politik“ [Veselý, Nekola 2007: 49]. 

Teorie veřejně politického procesu pak představují zjednodušené vystihnutí proměnlivosti 

v čase a identifikaci interakcí v průběhu času. První teorii veřejných politik jako procesu 

přestavil Easton (1953), v jehož pojetí byly politické aktivity analyzovány jako „systém 

obsahující vstupy, prvky a výstupy“ [Potůček 2015: 88]. Jedním z nejpopulárnějších 

prostředků pro zjednodušení procesu tvorby politik bylo nicméně jeho rozdělení do několika 

oddělených fází. Mezi tyto fáze obvykle patří nastavení agendy, formulace a přijetí politiky, 

implementace politiky, hodnocení a ukončení. [Weible a Sabatier 2017: 2-4] Fázový model 

tvorby politik je v literatuře často využíván jako „učebnicový“ model, který je v současnosti 

zároveň stále nejoblíbenější představou o tvorbě veřejných politik. „Byl užitečný především 

v 70. letech 20. století, kdy umožnil strukturaci a rozčlenění komplexního politického procesu 

do sérií fází a umožnil tak analytikům soustředit se na určité aspekty tvorby politik.“ [Veselý, 

Nekola 2007: 45] 
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Model politického cyklu byl poprvé zmíněn Haroldem Laswellem (1956), který 

rozdělil proces do sedmi fází. [Howllett 1995: 11] Na tento model dále navázali další autoři, 

kteří představili různé pojetí včetně odlišného počtu jednotlivých fází. Zároveň byl model 

politického cyklu mnohými autory kritizován (např. Sabatier a Jenkins-Smith 1993) jako 

příliš zjednodušující a nepřesný v zobrazení politického procesu. [Weible a Sabatier 2017: 2-

4]  

První fází procesu tvorby politik je vymezení určitého veřejně politického problému a 

zpracování různých variant návrhu jeho řešení. Následně dochází k formulaci doporučení a 

variant pro realizaci určité politiky, jež jsou výsledkem politického rozhodnutí. Jak uvádí 

Veselý a Nekola (2007), návrh řešení problému musí být přijat politickou reprezentací, musí 

být určen k realizaci a musí pro něj existovat politická vůle. [Veselý, Nekola 2007: 312] Dále 

následuje fáze přijímání veřejné politiky, která „začíná formulací návrhu určité politiky a 

končí jejím přijetím.“ [Veselý, Nekola 2007: 313] 

Další fází politického cyklu je implementace. Implementační fáze „začíná okamžikem 

přijetí politiky a trvá, dokud je politika platná. Implementace (implementation) znamená 

uskutečňování, realizaci, provedení, nebo také zavádění. Implementovat můžeme politiku, 

zákon či program“ [Veselý, Nekola 2007: 313] Jedná se tedy o vše, co určitým způsobem 

souvisí s dosažením cílů (včetně nástrojů, prostředků a způsobů). Implementace je 

dlouhodobým a otevřeným procesem, který podle Sabatiera splývá s procesem tvorby politik. 

[Veselý, Nekola 2007: 313-314] Mezi kritické faktory implementace spadají, kromě obsahové 

adekvátnosti a samotného návrhu veřejné politiky, také kompetence implementátora, míra 

sdílených hodnost mezi zúčastněnými aktéry a míra sladění prvků, jenž jsou nutné k realizaci 

veřejné politiky. [Potůček 2015: 116-117] Na implementaci mají dále vliv různé faktory, jako 

je technologická, politická, administrativní, legální, ekonomická či psychologická 

proveditelnost. Samotnou implementaci je pak možné rozdělit do několika fází – schválení 

politiky, tvorba implementačního plánu, realizace, průběžná evaluace, závěrečná analýza 

úspěšnosti a doporučení. [Veselý, Nekola 2007: 313-324] 

Důležitou součástí procesu tvorby politik představuje hodnocení. Hodnocení 

veřejných politik hraje v procesu zásadní roli, a to jak na jeho konci, tak v průběhu 

implementace. Funkcí průběžného monitoringu a evaluace je poskytnutí užitečné zpětné 

vazby, či vyvození aktuálních a objektivních závěrů. Cílem evaluace je pak určení příčin 
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úspěchu či neúspěchu politik. [Veselý, Nekola 2007: 338-340] Objektem veřejně politického 

hodnocení může být konkrétní veřejná politika, veřejně politický program, uplatnění 

konkrétního nástroje, veřejně politické opatření, veřejně politický proces, či výkon určité 

jednotky. [Potůček 2015: 131] V kontextu této práce je potřeba zmínit procesní analýzu, která 

spočívá v analýze aktérů, nástrojů a prostředí, ve kterém byla daná veřejná politika či program 

realizovány. [Potůček 2015: 134] Zároveň je nutné poznamenat, že fáze hodnocení je často 

opomíjena či není vůbec realizována. Případně je provedena nedokonale, v českých poměrech 

je pak často provedena pouze formálně. 

 

2.5. Teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry 

 

Teorie institucionalismu orientovaného na aktéry navazuje na teorii nového institucionalismu, 

která byla detailněji rozpracována na konci 70. let. Zatímco badatelé behavioristického 

přístupu odsunuli instituce do pozadí, nový institucionalismus zdůraznil význam institucí, 

především státu, v procesu rozhodování. Zdůraznil také fakt, že instituce jsou prostředím, kde 

aktéři mohou dosáhnout větší efektivity při hledání kompromisů, a nabízejí důležité 

informace, důvěryhodnost a transparentnost. [Fiala 2011: 15-16] Teorie institucionalismu 

zaměřeného na aktéry vychází z předpokladu, že jednání aktérů je předurčeno existujícími 

institucemi (formalizovanými i neformalizovanými), které ovlivňují jejich vnímání, zdroje či 

preference. Zároveň aktéři očekávají, že ostatní také budou jednat v souladu s těmito 

institucemi. [Potůček 2015: 60] 

Využití pojmu aktéra se v rámci institucionální teorie v poslední době velmi rozšířilo a 

aktérství se stalo základem institucionálního výzkumu. Kromě jednotlivých osob (či skupin) a 

organizací existují i další úrovně aktérů, jako je stát a vláda nebo nadnárodní subjekty, jako je 

Evropská unie. [Hwang a Colyvas 2020: 570-574] Aktéry a instituce ve veřejné politice lze 

dále rozlišit na formalizované a neformalizované. Aktéry mohou být jednotlivci či kolektivní 

subjekty, jenž se zapojují do veřejně politického procesu. [Potůček 2015: 56] Zároveň je 

možné aktéra považovat za entitu, která je umístěna v síti dalších aktérů v rámci 

institucionálního řádu. [Voronov a Weber 2020: 874] 

Teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry umožňuje navrhovat a uskutečňovat 

veřejné politiky v podobě doporučení a/nebo návrhů změn institucí a zpřehlednění výkladu 
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veřejně politického procesu a identifikaci klíčových aktérů. Součástí této teorie je také 

identifikace konstelace aktérů a režimů interakce, které ústí do politických rozhodnutí. 

Konstelace aktérů představuje strategický obraz, který představuje strukturu strategických 

aktérů, jejich voleb a preferencí. Zároveň nám přináší informace o možných konfliktech a 

jejich případných řešeních. Režimy interakce představují interakce, které vedou k veřejně 

politickým výsledkům. [Potůček 2015: 60]  

 

2.6.  Diskurzivní institucionalismus 

 

Diskurzivní institucionalismus je nejmladší a doposud poslední variantou 

neoinstitucionalistického přístupu. Jeho hlavním zaměřením z hlediska institucí jsou 

významové struktury a konstrukty, kdy rozšiřuje tvrzení tradičních institucionalismů o 

relevanci diskurzu institucí. Klíčovým pojmem je pak komunikace. [Kaniok 2016: 21] V 

diskursivním institucionalismu jsou instituce „chápány jako nosiči idejí a diskursů, které se 

mohou stát objektem důvěry či nedůvěry a mohou se měnit v závislosti na tom, jak se mění 

ideje a diskursy zúčastněných aktérů“ [Rothstein in Dudová a Hašková 2010: 37]. 

Významnou roli v analýze diskursivního institucionalismu hrají ideje a diskurz. Skrze 

tyto pilíře lze popsat aktuální preference a strategie aktérů a objasnit změny v jejich 

normativních orientacích. [Schmidt, 2010:21] Instituce jsou v této teorii pojímány jako dané a 

kontingentní, tedy jako výsledek komunikace a jednání aktérů. [Schmidt, 2008:314] Jeho 

cílem tedy není komplexní vysvětlení povahy institucí, ale spíše popis významu idejí či 

diskursů při institucionální změně. [Schmidt, 2010:21] 

Diskursivní institucionalismus navazuje na předchozí nové institucionalismy a 

umožňuje vhled do oblasti politického jednání. [Schmidt 2008] Jednotlivé politické debaty 

vycházejí z určitého diskursu a „obsahují diskursivní rámce, které mohou být identifikovány a 

popsány“ [Dudová a Hašková 2010: 37]. V debatách jsou tudíž využívány různé diskursivní 

rámce pro podporu argumentů aktérů ohledně jejich názorů či jednání. Dominantní rámování 

je klíčové pro definici a realizaci dané politiky, ale i pro podporu institucí. Politická moc pak 

závisí na schopnosti prosadit svoji interpretaci do dané agendy. [Dudová a Hašková 2010: 37] 
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Diskursivní institucionalismus dále vznikl v důsledku potřeby lepšího pochopení 

politického procesu a představuje možnost lepšího vysvětlení institucionální změny a 

kontinuity. [Schmidt 2008] „Institucionální změna a kontinuita může být vysvětlena 

prostřednictvím toho, jak se určité myšlenky objevují ve výpovědích aktérů majících vliv na 

sociální politiky, jak jsou sdělovány veřejnosti a jak jsou veřejností přijímány.“ [Dudová a 

Hašková 2010: 37] Právě změna je v diskurzivním institucionalismu důležitým prvkem, 

jelikož jeho klíčovým předpokladem je vliv idejí a diskurzu na institucionální změnu. 

[Schmidt 2010: 21] Ke změně dochází skrze proměnu idejí, které konstruují diskurz. Ideje 

jsou pak základním obsahem diskurzů ve třech rovinách: politické, programové a filozofické. 

[Kaniok 2016: 21] „Diskurz pak lze vnímat jako interaktivní proces vyjádření těchto idejí, 

který se objevuje ve dvou formách: jednak ve formě koordinační jako způsob vytváření těchto 

idejí a spolupráce mezi politickými aktéry, a za druhé v podobě komunikační mezi politickými 

aktéry na straně jedné a veřejností na straně druhé.“ [Schmidt in Kaniok 2016: 21] 

 

2.7. Politika mládeže v České republice 

 

Politika mládeže je v kontextu této práce velmi důležitá, jelikož představuje vize do 

budoucnosti, priority, konkrétní cíle a opatření státu. Politiky mládeže se zaměřují na 

vytváření příležitostí pro mladé, začlenění mladých lidí do společenských a rozhodovacích 

procesů a posilování solidarity. Obecně lze říct, že by cíle politiky mládeže měly „pomoci 

mladým lidem ke smysluplnému využívání volného času, naplnění jejich ambicí 

prostřednictvím podpory formálního a neformálního vzdělávání, k aktivnímu zapojení do 

společnosti, k jednoduššímu získání zaměstnání a k celkovému zlepšení jejich životní situace“ 

[MŠMT]. V ČR je základem spolupráce mezi partnery a resorty, jež jsou spojeny s tématem 

mládeže, a konzultace přímo se zástupci mladých lidí. 

Základním strategickým dokumentem České republiky pro realizaci státní politiky 

mládeže byla Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020. Důležitou součástí politiky 

mládeže se stalo také zapojování mládeže skrze Strukturovaný dialog. Příkladem byl projekt 

ČRDM „Kecejme do toho“, který sloužil jako prostor pro vyjadřování názorů a zapojení do 

rozhodování mladých lidí. [MŠMT]  
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Kompetenční zákon alokuje odpovědnost za oblast mládeže na MŠMT. Zároveň je 

politika ovlivňující mládež obsažena jako dílčí část v mnoha dalších politikách. Ne vždy o 

těchto politikách explicitní politika mládeže ví či s nimi počítá. Jelikož se jedná o průřezové 

téma, může být zahrnuto v politikách spadající pod jiné resorty. Částečně je překrývání např. 

projektů a programů zacílených na mládež kontrolováno Komorou mládeže, která slouží jako 

poradní orgán MŠMT. Jejími členy jsou mimo jiné zástupci jednotlivých ministerstev, kteří 

tak mají možnost se k oblasti mládeže vyjádřit.  
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3. Metody analýzy 

 

V rámci této diplomové práce je analyzována podpora participace dětí a mládeže v ČR se 

zaměřením na Koncepci 2014-2020. Pro výzkum sociálních jevů si výzkumník vybírá ze dvou 

hlavních paradigmat, kterými jsou kvalitativní a kvantitativní výzkum. [Hendl 2012: 25] Já 

v této diplomové práci využívám metody kvalitativního výzkumu, jehož úkolem je „objasnit, 

jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, proč jednají 

určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce“ [Hendl 2005: 52]. 

Mezi výhody kvalitativního výzkumu lze zařadit například získávání podrobného popisu 

fenoménu, možnost zkoumat fenomén v přirozeném prostředí, možnost studovat procesy, či 

hledání lokální příčinné souvislosti. Mezi nevýhody spadá nízká zobecnitelnost výsledků a 

snadnější ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem a jeho preferencemi. [Hendl 2005: 52] V této 

kapitole budou dále představeny cíle a výzkumné otázky diplomové práce, výzkumný design 

a využité metody.  

 

3.1. Cíle a výzkumné otázky 

 

Cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení uplatnění Koncepce podpory mládeže na 

období 2014-2020. Analýza bude zaměřena na: 

1) Proces tvorby Koncepce:  

• Jací aktéři a v jakém institucionálním rámci se podíleli na tvorbě Koncepce? 

• Jak probíhal proces tvorby Koncepce? 

2) Proces implementace Koncepce:  

• Jací aktéři a v jakém institucionálním rámci se podíleli na implementaci 

Koncepce? 

• Jak probíhal proces implementace Koncepce? 

• Bylo kontrolováno plnění stanových cílů? A kým? 

 



 

 

20 

 

3) Hodnocení obsahu výstupu Koncepce: 

• Do jaké míry byl naplněn cíl SC8 Koncepce (co (ne)bylo vykonáno)? 

• Na co se v Koncepci pozapomnělo? 

• Co by se mohlo/ mělo v budoucnu udělat jinak? 

 

Zejména v poslední části analýzy se zaměřím na jeden z cílů této koncepce: 

podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování 

společenského a demokratického života. Tento cíl reaguje na problematiku občanské 

participace, která je zmíněna výše. Je tedy snahou o alespoň částečné vymezení cílů pro 

občanské vzdělávání a podporu aktivního zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů. 

Jak vyplývá ze Zprávy o mládeži z roku 2013, je velice důležité klást důraz v oblasti mládeže 

mimo jiné na témata participace a občanského vzdělávání. [Zpráva o mládeži 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Vybraný horizontální cíl SC8 a jeho podcíle. Zdroj: Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. 
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Vybraný horizontální cíl (SC8) byl dále složen ze tří podcílů: 

• Motivovat děti a mládež k aktivnímu, informovanému a odpovědnému zapojování do 

veřejného prostoru včetně diskuze. 

• Zajišťovat informovanost dětí a mládeže o možnostech participace.  

• Podporovat děti a mládež při využívání různorodých příležitostí k participaci včetně 

nových forem participace. 

 

Všechny tyto podcíle spadají do gesce MŠMT a spolugesce MK. Výhodou analýzy 

této Koncepce je ukončená platnost, jež umožňuje analyzovat nejen proces tvorby koncepce, 

ale také proces její implementace. Při tvorbě vybraného strategického cíle a dílčích podcílů 

byla vedena diskuse s odbornou veřejností a mládeží (skrze Českou radu dětí a mládeže), 

která se měla zapojit také do procesů implementace a vyhodnocení. Tato část Koncepce tak 

zároveň vyobrazuje možnosti mladých lidí ovlivňovat politické výstupy. V daném případě 

skrze projekt „Kecejme do toho“. Zároveň bylo prioritou v této oblasti také podporovat 

dobrovolnictví mladých lidí, jež „stimuluje aktivní a zodpovědné občanství a přispívá k 

soudržnosti společnosti prostřednictvím vytváření vazeb důvěry a solidarity“ [Koncepce 

2014-2020]. Naplňování strategických a dílčích cílů mělo být průběžně monitorováno a 

vyhodnocováno tematicky zaměřenými pracovními skupinami.   

 

Výzkumné otázky: 

1) Kteří aktéři a jak byli zapojeni do procesu tvorby a implementace Koncepce? 

• Jaké koncepty a zájmy relevantních aktérů byly součástí procesu tvorby a 

implementace koncepce? 

 

2) Co a jak se podařilo naplnit z cíle SC8 v Koncepci podpory mládeže na období 2014-

2020? 

• Byly v koncepci obsaženy všechny potřebné cíle? Je potřeba nějaké cíle v budoucí 

koncepci doplnit? 
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Výzkumné otázky se týkají především vybraného horizontálního cíle SC8, jehož 

stanovení reaguje na potřebu vyšší podpory občanské angažovanosti mladých lidí v České 

republice. V diplomové práci budu sledovat naplnění vybraného cíle a jeho podcílů a potřebná 

doplnění pro budoucí koncepci.  

Koncepce 2014-2020 jako celek představuje strategii podpory mladých lidí, zejména 

skrze rozvoj jejich osobnosti tak, „aby dokázali adekvátně reagovat na neustále se měnící 

prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve 

společnosti“. [Koncepce 2014-2020] Vybraný horizontální cíl je jednou z prioritních oblastí 

podpory v rámci politiky mládeže, jež v celku představuje vizi, k čemu má Koncepce přispět 

v dlouhodobém horizontu. Analýza v této práci tudíž bude sledovat utváření této vize a 

naplnění jednoho z jejích prioritních cílů.  

 

3.2. Výzkumný design 

 

Po stanovení výzkumného cíle a výzkumných otázek je důležité zvolit si výzkumný design, 

jehož funkcí je zajištění co nejpřesnějších odpovědí na stanovené otázky. Výzkumný design 

představuje obecný způsob sběru dat a umožňuje lépe pochopit a interpretovat zkoumaný jev. 

[Nekola a kol. 2011: 52-53] Zastřešujícím výzkumným designem této práce je případová 

studie, která je kvalitativní výzkumnou metodou. Pro případovou studii může být předmětem 

zájmu studium „konkrétního jedince, programu, události, instituce, procesu apod. v určitém 

časovém úseku. Toto úzké zaměření umožňuje hlubší analýzu zkoumaného případu v jeho 

přirozeném prostředí a pochopení hlubších souvislostí a vztahů, které zůstávají jiným 

výzkumným strategiím utajeny.“ [Nekola a kol. 2011: 55] 

Formát případové studie může být ovšem přínosem také pro „širší diskusi o obecných 

poznatcích, a to zejména s ohledem na politické aktéry, jejich role a povahu jejich vztahů“ 

[Říchová 2015: 213]. Obecně lze tuto metodu označit jako podrobné studium konkrétního 

případu za účelem odhalení relevantních aspektů dané problematiky. V rámci této diplomové 

práce bylo téma občanského vzdělávání a problematika podpory zapojení mladých lidí do 

rozhodovacích procesů zúženo na analýzu Koncepce podpory mládeže, ve které je toto téma 

obsaženo skrze horizontální cíl v oblasti podpory mládeže. U vybraného výzkumného designu 

je možné využít několik různých metod, přičemž v tomto případě byla použita analýza 
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dokumentů a expertní rozhovory. Dále jsem absolvovala měsíční praktickou stáž na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsem získala obecný přehled o struktuře 

organizace a získala poznatky k analyzovanému dokumentu. Kombinace několika 

výzkumných metod přináší přesnější pohled na zkoumanou problematiku a zvyšuje validitu 

výzkumu. 

 

3.3. Využité metody 

 

Jak uvádí Veselý a Nekola, „metodou (z řec. methoda, cesta za něčím) rozumíme postup, 

jakým dospíváme k výsledku zkoumání. Je to souhrn pravidel, jak chceme dosáhnout 

žádaného výzkumného cíle“ [Veselý, Nekola 2007: 142]. Pro účely této diplomové práce bylo 

využito několik explanačních výzkumných metod [Ochrana 2009: 16]. Především byla 

využita analýza veřejně politických dokumentů, analýza sekundárních dat a hloubkové 

rozhovory s hlavními aktéry podílejícími se na tvorbě, implementaci a kontrole plnění 

Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Zároveň jsem pro účely této diplomové 

práce absolvovala měsíční odbornou stáž na Ministerstvu školství a tělovýchovy.  

V rámci analýzy veřejně politických dokumentů a sekundárních dat jsem pracovala 

především s webovými stránkami MŠMT a dalších aktérů, výsledky dotací pro jednotlivé 

roky, či relevantními dokumenty (především Koncepce podpory mládeže na období 2007-

2013 a 2014-2020, střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020, monitoring plnění cíle 

SC8 na MŠMT a Zpráva o mládeži). Tato metoda, nazvaná také desk research, byla využita k 

vyhledávání, sbírání a zpracování existujících dat a informací k tématu diplomové práce. Na 

některé zdroje odkazuje přímo Koncepce 2014-2020, jiné mi byly doporučeny během 

absolvování praktické stáže na MŠMT.  

Druhou metodou využitou pro sběr dat byly rozhovory provedené s relevantními 

aktéry. Bylo uskutečněno 15 polostrukturovaných rozhovorů s aktéry, a kromě jednoho byly 

uskutečněny online přes setkávací platformy (Zoom, Skype apod.). Zároveň byly ve dvou 

případech, z důvodu časových kapacit respondentů, otázky zaslány emailem. Respondenti byli 

vybíráni na základě informací uvedených v koncepci 2020 a dalších materiálech. Především 

ze seznamů organizací, které získaly dotace na podporu mládeže v období 2014-2020. Další 

respondenti byli vybráni na doporučení respondentem během rozhovoru a během odborné 
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stáže na MŠMT. Část vybraných aktérů se podílela na přípravě, implementaci a 

vyhodnocování Koncepce 2014-2020, další část vybraných aktérů tvoří organizace, které se 

podílely na naplňování vybraného cíle SC8. Osloveno bylo na základě doporučení a 

vyhodnocení seznamu poskytnutých dotací 21 organizací a bylo provedeno 10 rozhovorů 

s jejich zástupci a dvěma organizacím byly otázky poslány emailem.  

Pro výběr respondentů byla využita tzv. metoda sněhové koule. Tato metoda je široce 

využívána v kvalitativním sociologickém výzkumu, kdy poskytuje výzkumný vzorek 

prostřednictvím doporučení od lidí, kteří se znají nebo mají vlastnosti, které jsou předmětem 

výzkumného zájmu. Tato metoda zároveň umožňuje vzorkování přirozených interakčních 

jednotek. [Biernacki a Waldorf 1981: 141] To poukazuje na argument, že vzorkování u 

metody sněhové koule závisí na dynamice přírodních a organických sociálních sítí. Postup 

této metody spočívá v přístupu k informátorům prostřednictvím kontaktních informací 

poskytnutých jinými informátory. Tento proces je opakovatelný a vzniká tak efekt „sněhové 

koule“, který odkazuje k jeho akumulační dimenzi. [Noy 2008: 328-332]  

Kromě těchto expertních rozhovorů bylo téma dále konzultováno se dvěma dalšími 

aktéry z MŠMT. V prvním případě se jednalo o téma krajských výzev; Podpora mládeže na 

krajské úrovni v roce 2019. Druhý rozhovor byl uskutečněn na téma současného stavu 

vyhodnocení Koncepce 2014-2020 a uskutečnil se v dubnu 2021. Zároveň jsou v diplomové 

práci zahrnuty dokumenty, které mi byly poskytnuty ze strany MŠMT. V analytické části byla 

využita také neveřejná zpráva obsahující monitoring naplňování cílů Koncepce u cílů č.8 a 

č.9. Jedná se o vyžádaný monitoring těchto 2 cílů externím expertem pro vnitřní účely MŠMT 

(Koncepce se bude vyhodnocovat až do června 2021, monitoring pokračuje a nejde v tomto 

okamžiku o veřejnou zprávu). 

Přehled respondentů je dostupný v přílohách na konci diplomové práce. Respondenti 

byli pro účely diplomové práce anonymizováni. Jednotlivým respondentům byla přidělena 

čísla a jsou označováni jako Respondent 1-20, a to bez ohledu na pořadí v seznamu 

organizací. Podobným způsobem jsou kódováni také respondenti, se kterými jsem hovořila 

během odborné stáže na MŠMT (viz. níže v této kapitole). Další údaje o respondentech a 

provedených rozhovorech jsou v případě potřeby dostupné u autorky diplomové práce.  

Poslední metodou sběru dat bylo zúčastněné pozorování, kdy jsem pro účely této práce 

absolvovala měsíční odbornou stáž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. „Při 
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zúčastněném pozorování je pozorovatel součástí sociálního organismu, sociálního prostředí, 

které sleduje (zkoumá), je účastníkem společenských vazeb, je začleněn do situace a také 

výsledky jeho pozorování jsou podmíněny způsobem jeho začlenění do sledovaného sociálního 

prostředí.“ [Jeřábek 1992] Nevýhodou zúčastněného pozorování může být nedostatek 

reliability, omezení pozorovatele současnou rolí, či ztráta objektivity. Jako výhodu lze uvést 

možnost sledovat jev v „přirozených“ podmínkách, možnost zaznamenat kontext, či navázání 

užších kontaktů se zkoumaným prostředím. [Jeřábek 1992] 

Během stáže jsem měla možnost seznámit se s organizací MŠMT, hovořit s aktéry, 

kteří se podíleli na tvorbě, implementaci či vyhodnocování Koncepce podpory mládeže, a 

získat doplňující informace a materiály. Tato stáž proběhla během měsíce srpna 2020 a byla 

cenným přínosem nejen pro mou diplomovou práci. Rozhovory s aktéry, které se uskutečnily 

během mé praktické stáže měly spíše informativní charakter a nejednalo se o oficiální 

rozhovory, proto jsem jednotlivé aktéry v analytické části této práce kódovala, a to jako 

respondent 1 = R1, respondent 2 = R2.  

V prosinci jsem se také zúčastnila debaty k výsledkům výzkumu Mladí lidé ve střední 

Evropě, kterou pořádal v online podobě Národní demokratický institut. V diskusi byly 

prezentovány politické a společenské hodnoty a postoje mladých lidí v České republice a 

zemích V4. 

V kapitole Diskursy podpory mládeže v ČR byla uskutečněna neformalizovaná 

analýza diskursů pro období platnosti Koncepce 2014-2020. Analyzovány byly především 

dostupné materiály, jako například text Koncepce 2014-2020, či Evropská strategie mládeže 

na období 2010-2018 a 2019-2027. Dále byly součástí analýzy informace dostupné na 

webových stránkách MŠMT a dalších relevantních aktérů. Do analýzy byly zahrnuty také 

rozhovory s odborníky uskutečněné v rámci této diplomové práce, které mi poskytly částeční 

vhled do procesu formulace diskursu politiky mládeže. 
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4. Analytická část 

 
V této části diplomové práce bude analyzována Koncepce podpory mládeže na období 2014-

2020 a zhodnoceno její uplatnění. V první podkapitole bude představena Koncepce 2014-

2020 v poli aktérů a institucí. Dále se analýza zaměřuje na proces tvorby a implementace a na 

zhodnocení obsahu výstupu Koncepce. Následně budou také představeny možnosti a plány do 

budoucna v oblasti podpory mládeže obecně i konkrétně v případě podpory zapojení mladých 

lidí do rozhodovacích procesů. V závěru této kapitoly bude provedena neformalizovaná 

diskurzivní analýza a bude provedeno mezinárodní srovnání v podpoře mládeže a v oblasti 

participace mládeže.  

 

4.1. Představení Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v poli 

aktérů a institucí 

 

V této kapitole jsou uvedeni klíčoví aktéři a instituce v kontextu Koncepce 2014-2020. Aktéři 

byli identifikováni v relevantních dokumentech a skrze rozhovory s odborníky. Jak bylo 

zmíněno v teoretické části, aktéři hrají velice důležitou roli ve veřejně politickém procesu a do 

přípravy a implementace Koncepce 2014-2020 bylo zapojeno velké množství různých aktérů, 

kteří jsou relevantní pro oblast mládeže. Hlavním aktérem bylo Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, které bylo tvorbou Koncepce 2014-2020 pověřeno. Oproti předchozí Koncepci 

se však kladl důraz také na zapojení mladých lidí. Skrze pracovní skupiny byli rovněž 

zapojeni odborníci pro různé oblasti témat. Během platnosti Koncepce 2014-2020 však došlo 

k mnoha změnám, tematické skupiny se rozpadly a některé významné organizace zanikly. 

V této kapitole jsou představeni významní aktéři a instituce, jež se budou vyskytovat také 

v následujících kapitolách této práce.  
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Instituce 
 

1) Formální instituce:  

 

a) Formální vzdělávání v ČR 

 

Formální vzdělávání se odehrává především na školách a vede k dosažení určitého stupně 

vzdělání, které je doloženo certifikátem (např. vysvědčení, diplom). [MŠMT] „Znaky 

charakteristické pro formální vzdělávání v České republice vykazuje rovněž vzdělávání 

předškolní, základní umělecké a jazykové. Jsou definovány jeho funkce, cíle, obsahy, 

organizační formy a způsoby hodnocení.“ [Strategie 2030+: 10-11] Klíčovým dokumentem 

pro rozvoj vzdělávací soustavy ČR je Strategie vzdělávací politiky, která byla na konci roku 

2020 schválena na období 2021-2030+. 

 

b) Neformální vzdělávání v ČR 

 

Kromě formálního vzdělávání je v České republice podporováno také zájmové a neformální 

vzdělávání, které zasahuje do oblasti naplňování volného času, především pak u dětí a 

mládeže. V souvislosti s podporou participace mladých lidí na společenských a 

demokratických procesech je důležitou součástí neformální vzdělávání. „Neformální 

vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém (…) a nevede k ucelenému 

školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec 

zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních 

zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot.“ [MŠMT] 

Aktivity neformální vzdělávání jsou organizovány různými aktéry, kterými jsou 

například „sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, 

kluby, kulturní zařízení a další.“ [MŠMT] 
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c) Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 

Cílem této diplomové práce je analýza Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, 

která navazuje na Strategii EU pro mládež 2010–2018 a Koncepci podpory mládeže z období 

2007-2013 a představuje cíle, jež jsou důležité ve vztahu k mládeži. Reflektuje hlavní potřeby 

mladých lidí v různých oblastech, jako je například podpora aktivních a angažovaných 

občanů. Zahrnuty jsou dále „oblasti vzdělávání a mobility, zaměstnanosti a podnikání 

mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, 

mládeže s omezenými příležitostmi a dobrovolnictví“. [Koncepce 2014-2020] Cílovou 

skupinou jsou mladí lidé ve věku do 30 let, kteří jsou významnou částí obyvatelstva. Tato 

skupina patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a je zároveň cenným zdrojem jejího 

rozvoje. [Koncepce 2014-2020]  

Tento dokument operuje se třemi pilíři (stanovené principy), pěti horizontálními 

prioritami (prioritní oblasti podpory), třinácti strategickými cíli (nadefinovaná vize), dílčími 

cíli a opatřeními (definující konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných dílčích cílů). 

Je výsledkem práce „odborníků v tematických pracovních skupinách a širokých konzultací 

formou kulatých stolů v letech 2011–2013 včetně aktivního dialogu s mládeží v rámci projektu 

České rady dětí a mládeže „Kecejme do toho“ a závěrů z jednání Komory mládeže, 

meziresortního poradního orgánu MŠMT v oblasti mládeže“. [Koncepce 2014-2020]  

Koncepce vychází z právních předpisů ČR vztahujících se k problematice dětí a 

mládeže, příslušných usnesení Rady EU a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 

v oblasti mládeže, strategických a koncepčních materiálů MŠMT vztahujících se k politice 

mládeže a strategických a koncepčních materiálů ostatních resortů vztahujících se k politice 

mládeže. Efektivní politika ve vztahu k mládeži zároveň „vychází z aktivní spolupráce všech 

zainteresovaných aktérů a z důsledné konzultace s mladými lidmi“. [Koncepce 2014-2020] 

 

2) Neformální instituce 

 

Mezi neformální instituce je možné zařadit etické normy, sociální normy, očekávání a 

zvyklosti. [Potůček 2015: 56] Vzhledem k tomu, že podoba neformalizovaných institucí může 

ovlivnit úspěch či selhání navržené politiky, je potřeba, aby nastavení formálních institucí 

odpovídalo institucím neformálním, tedy kultuře a zvyklostem dané společnosti. Od státu se 
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pak očekává, že bude hájit veřejné zájmy. [Potůček 2015: 60] Mladí lidé jsou v České 

republice považováni za významnou a zranitelnou část obyvatelstva. [Koncepce 2014-2020] 

Jsou tedy jednou ze skupin, na které jsou zaměřeny různé politiky. Hlavní vizi státu v podpoře 

mládeže představuje politika mládeže ČR, která vychází z etických i sociálních norem 

založených na ochraně práv dětí a mládeže a na rozvoji jejich potenciálu.  

 

Aktéři 
 

1) Formální aktéři 

 

a) Vláda ČR 

Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020 jakožto základní strategický dokument pro 

oblast mládeže byla projednána a schválena vládou ČR dne 12. května 2014 (usnesení č. 

342/2014 je v příloze diplomové práce). Zároveň bylo v tomto usnesení uloženo MŠMT 

společně s dalšími resorty naplňovat průběžně cíle Koncepce a zabezpečit plnění stanovených 

opatření pro období 2014-2020. Pro MŠMT byly dále stanoveny termíny pro dodání 

střednědobého vyhodnocení (duben 2017) a celkového vyhodnocení (listopad 2020). 

Společně s celkovým vyhodnocením měl být dodán také návrh nového dokumentu pro 

politiku mládeže od roku 2021. [Usnesení č. 342/2014] Dodání celkového vyhodnocení 

Koncepce 2014-2020 bylo kvůli dobíhajícím projektům odsunuto na duben 2021 a návrh nové 

koncepce pro politiku mládeže nebyl vytvořen.  

 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Vzhledem ke kompetenčnímu zákonu v ČR spadá oblast mládeže pod Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. MŠMT mělo v gesci přípravu, implementaci i vyhodnocení Koncepce 

podpory mládeže na období 2014-2020 a jedná se tudíž o jednoho z nejdůležitějších aktérů 

v kontextu této práce.  

 

c) Další příslušná ministerstva 

Téma mládeže je velice komplexní záležitostí, týká se více resortů a vyžaduje tudíž 

meziresortní spolupráci. „V České republice neexistuje žádný všeobecný zákon o mládeži ve 

smyslu jednoho uceleného zákona, ani žádný relevantní zákon přímo se věnující práci s 
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mládeží či výkonu politiky mládeže samotné. V tomto smyslu Česká republika patří k výrazné 

menšině členských států Evropské unie i Rady Evropy. Otázky spojené s dětmi a mládeží jsou 

tak většinou řešeny v rámci dalších veřejných politik státu a jejich legislativního ukotvení 

(např. vzdělávání a zájmové vzdělávání, zaměstnávání apod.), jednotlivých sektorů (např. 

sociální politika), dílčí legislativou (např. zákon o soudnictví ve věcech mládeže) či v rámci 

obecně platné legislativy spojené s ústavním pořádkem, občanským a trestním právem.“ 

[Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] 

Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 byla „základním strategickým 

dokumentem České republiky pro meziresortní realizaci státní politiky mládeže“ [Střednědobé 

vyhodnocení Koncepce 2014-2020]. Hlavním koordinátorem realizace Koncepce 2014-2020 

bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které některé cíle a podcíle Koncepce 

realizovalo ve spolugesci příslušných ministerstev. Například vybraný cíl SC8 byl záležitostí 

nejen MŠMT, ale také Ministerstva kultury. To se podílelo především na vzdělávacích 

aktivitách, například v rámci estetických uměleckých aktivit, nebo aktivit realizovaných ve 

volném čase – v tomto případě dětí a mládeže. Zapojeny byly skrze MK různé instituce, které 

s mládeží pracují, jako například knihovny, muzea a galerie. [Respondent 6] 

Naplňování Koncepce ve spolupráci s dalšími resorty probíhalo „prostřednictvím 

Komory mládeže a meziresortních pracovní skupin k jednotlivým tematickým oblastem 

Koncepce“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020]. Zároveň některé resorty neměly 

k dispozici přímé implementační nástroje pro naplňování cílů Koncepce 2014-2020, jelikož 

nebyly uvedeny jako gestoři pro jednotlivá opatření. Příkladem bylo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu nebo Ministerstvo spravedlnosti. Tito aktéři se však dlouhodobě „snaží k naplňování 

cílů Koncepce přispívat spoluprací s gestory, přebíráním záštit nad aktivitami podporujícími 

děti a mládež nebo podporováním soutěží umožňujících rozvíjet plný potenciál dětí a mladých 

lidí“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020].  

Jak bude popsáno v analytické části této práce, během rozhovorů s odborníky bylo 

téma meziresortní spolupráce několikrát zmíněno. Někteří respondenti poukazovali na 

problematiku meziresortní spolupráce u komplexních témat jako je mládež. Ta spadá podle 

kompetenčního zákona pod MŠMT, je ovšem řešena i v rámci témat na dalších 

ministerstvech. Mohou tak nastat problémy u témat spojených s mládeží, kdy některá témata 

spadají do oblasti působnosti jiných ministerstev (např. duševní zdraví) [Respondent 1] nebo 
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nejsou pro mládež specificky dostatečně řešena (např. podpora mladých podnikatelů a 

zemědělců) [Respondent 3]. 

 

d) Česká rada dětí a mládeže 

Česká rada dětí a mládeže zastřešuje organizace dětí a mládeže v České republice. Byla 

založena v roce 1998 a zastřešuje dnes zhruba 100 členských organizací a 200 000 

individuálních členů. V kontextu ČR je jedinou platformou, která sdružuje sdružení dětí a 

mládeže a představuje podporu mimoškolních činností a aktivit jejích členů. „Posláním 

ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.“ 

[ČRDM] Česká rada dětí a mládeže se podílela na přípravě a implementaci Koncepce a 

představovala zástupce mladých lidí v dialogu s dalšími aktéry, kteří se podíleli na přípravě 

Koncepce.  

 

e) Projekt „Kecejme do toho“ 

Projekt „Kecejme do toho“ začal vznikat v roce 2009 a byl iniciativou tří mladých lidí. 

Podnětem pro vznik projektu byly omezené příležitosti pro zapojování mladých lidí ve 

veřejném prostoru ve vztahu politiky a mládeže. [Respondent 5] Projekt fungoval jako přímá 

podpora participace mladých lidí a poskytoval jim příležitost změnit to, s čím nejsou 

spokojeni. Organizátoři projektu byli zaštítěni Českou radou dětí a mládeže a projekt byl 

financován z programu Erasmus+. [Kecejme do toho 2015] Zároveň je tento projekt dodnes 

„používán jako příklad dobré praxe, prakticky celosvětově. Už se o to vlastně začalo zajímat 

Unesco, byli jsme vybraní jako jediný dobrý příklad participace mládeže v Evropě v rámci 

světového roku mládeže, který byl 2011, jestli se nemýlím.“ [Respondent 5] 

 

f) Strukturovaný dialog s mládeží 

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží je vedena Českou radu dětí a 

mládeže a je nástupcem projektu „Kecejme do toho“, který byl ukázkou dobré praxe v oblasti 

strukturovaného dialogu s mládeží. [MŠMT] Pracovní skupina vznikla z pověření náměstka 

ministra školství a sdružuje několik stálých členů a mnoho partnerů. Mezi stále členy patří 

například ČRDM, zástupci Ministerstva školství, zástupci Národního parlamentu dětí a 
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mládeže, Dům zahraniční spolupráce, Výbor pro veřejné vládnutí, či Sdružení domů a dětí 

mládeže. Nově je v ní zastoupeno také Ministerstvo vnitra. A tato pracovní je pověřena 

řešením Strukturovaného dialogu na národní úrovni. [Respondent 2] 

V České republice je Strukturovaný dialog poměrně novou záležitostí, kdy dochází 

k podpoře diskuse mezi mladými lidmi a veřejnými činiteli. „Oficiální definici 

Strukturovaného dialogu nalézáme v Koncepci podpory mládeže na období 2014–2020 

(Koncepce). Definice strukturovaného dialogu na evropské úrovni vychází z Rozhodnutí Rady 

ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 

2010–2018. Podle těchto dokumentů: Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi 

mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti 

mládeže na národní úrovni, jejím prováděním a hodnocením.“ [Strukturovaný dialog] Jedná 

se dále o nástroj, jehož cílem je podporovat mladé lidi k zájmu o veřejné dění a participaci na 

veřejném dění a rozhodovacích procesech. A jedná se také o nástroj občanského vzdělávání 

mladých lidí. Příkladem na lokální úrovni mohou být školní parlamenty. [Respondent 2]  

Strukturovaný dialog by měl být apolitický. Zároveň je nástrojem kvalitní participace 

mladých lidí, jelikož se zasazuje také o politické a občanské vzdělávání mladých lidí 

z pohledu neformálního vzdělávání. Národní pracovní skupina strukturovaného dialogu 

pracuje na národní i evropské úrovni. „Na celostátní úrovni slouží výstupy strukturovaného 

dialogu především k hodnocení realizace Koncepce na podporu mládež na období 2014–2020 

a pro vyhodnocování politik České republiky s dopadem na mladé lidi. Získané podněty jsou 

analyzovány a dále předávány pracovním skupinám fungujícím při Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy či Komoře mládeže – poradnímu orgánu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy.“ [Strukturovaný dialog] 

 

g) Komora mládeže 

Komora mládeže je meziresortním poradním orgánem MŠMT v oblasti mládeže. „Jako 

poradní orgán projednává otázky související s dotační politikou v oblasti dětí a mládeže, 

státní politikou vůči mladé generaci, realizací doporučení Rady Evropy, UNESCO v ČR, 

aplikací právních norem Evropského společenství na podmínky ČR. Komora mládeže je 

připomínkovým místem pro všechny právní normy, které se týkají dětí a mládeže a nestátních 

neziskových organizací. Významnou roli sehraje tento orgán i při přípravě úkolů 
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vyplývajících z předsednictví České republiky Radě EU.“ [MŠMT 2007] V Komoře mládeže 

jsou zastoupeny resorty, které pracují s mládeží, a tito zástupci slouží jako prostředník mezi 

tím, co se děje na daném ministerstvu, a tím, co se projednává na Komoře mládeže. Hlavní 

činnost tudíž spočívá v informovanosti ze stran jednotlivých aktérů. [Respondent 6] 

Při Komoře mládeže mohou být utvářeny expertní skupiny, které mohou pomáhat 

s určitými tématy. Příkladem byla expertní skupina na propojování práce s mládeží a sociální 

práce, která fungovala od roku 2015 do roku 2019. [Respondent 1] 

 

h) Tematické pracovní skupiny 

V rámci Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 bylo vytvořeno 18 pracovních 

skupin, které měly na starost kontrolu plnění jednotlivých cílů. Tyto pracovní skupiny byly 

různě velké a některé „byly hodně veliké, to znamená, že tam třeba bylo až třeba třicet lidí“. 

[Respondent 1] Tyto skupiny se však rozpadly a Ministerstvem školství byla založena 

expertní skupina, která vznikla oslovením ministrů z ostatních ministerstev ze strany ministra 

Plagy. Měla tudíž hodně vysoký politický mandát a byla dobře sestavena, nicméně se také po 

nějaké době rozpadla. [Respondent 1] 

 

i) Aktéři neformálního vzdělávání 

Do této kategorie spadají různí aktéři, kteří se podíleli na naplňování cílů Koncepce a kteří se 

například zapojili do programu státní podpory práce s dětmi a mládeží. Jsou zde zahrnuta 

sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), dále pak školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času), vzdělávací agentury, kluby, 

kulturní zařízení a další. Velmi propracovaným vzdělávacím nástrojem mohou být žákovské 

či městské parlamenty, které pomáhají dětem a mládeži připravit se na reálný občanský život. 

V rámci této diplomové práce byly uskutečněny rozhovory s aktéry z Centra pro 

demokratické učení, (dále jen: CEDU), které poskytuje metodickou podporu koordinátorům a 

učitelům se zájmem o městské a školní parlamenty. CEDU uskutečnilo několik projektů na 

podporu aktivního zapojování dětí a mládeže a sdružuje školy se žákovskými parlamenty 

skrze síť Škola pro demokracii. V roce 2018 získalo toto centrum cenu EDUínu za projekt 

Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách. [Centrum pro demokratické učení] 
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Při naplňování cíle SC8 důležitou roli hrály krajské Rady dětí a mládeže, a to 

především v kontextu projektu Mládež v kraji, který podporuje aktivní zapojování mladých 

lidí do veřejného života. Tyto rady nefungují ve všech krajích a zároveň platí, že 

v jednotlivých krajích mají různé podoby. Liší se například v počtu projektů, v získávání 

financí či míře profesionalizace. Rady dětí a mládeže fungují v krajích jako střešní organizace 

pro spolky a organizace, poskytují jim nefinanční servis a vzdělávání. [Respondent 10] 

 

j) Národní síť místních akčních skupin 

NS MAS představuje spolek, který sdružuje různé aktéry za účelem podpory regionálního 

rozvoje ve venkovském prostoru. Místní akční skupiny existují po celé EU a jsou tvořeny 

různými aktéry. „Třetina členů jsou většinou starostové a zástupci veřejných institucí, 

knihovny, školy, ale hlavně starostové. A dobrovolné svazky obcí. Třetina jsou zástupci 

spolků, spolková činnost, občanská společnost. To znamená mateřská centra, hasiči a 

podobně. A poslední třetinou, která vytváří ten spolek, členové toho spolku jsou místní drobní 

podnikatelé.“ [Respondent 3] Jedná se o nástroj pro mapování místních potřeb a příležitostí na 

lokální venkovské úrovni a z části také participace veřejnosti. Místní akční skupiny si 

vytvářejí strategie (které jsou vytvářeny participativně) a sledují ekonomické, sociální i 

environmentální oblasti. Takže v obecné rovině místní akční skupiny „jsou to tedy takové 

malé rozvojové agentury na území venkova, které mají za účel participativně projednávat vizi 

a tu pak naplňovat.“ [Respondent 3] 

 

k) Národní institut dětí a mládeže 

Tento institut spadal pod Ministerstvo školství a představoval odborné zařízení „pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání“ [NÚV]. 

Jeho účelem byla státní podpora a ochrana mládeže, kdy se zaměřoval na problematiku 

zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení. Dále zajišťoval „metodickou a 

organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků“ 

[NÚV]. Tento institut byl však zrušen k 31.12.2013. [MŠMT 2014] To způsobilo v kontextu 

Koncepce velké komplikace, především z toho důvodu, že v čele osmnácti pracovních skupin 

stáli často právě odborníci z Národního institutu dětí a mládeže. [Respondent 1] 
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l) Národní informační centrum pro mládež (NICM) 

Národní informační centrum pro mládež bylo založeno v roce 1992 a od roku 2013 spadá pod 

Národní ústav pro vzdělávání. NICM „poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží 

bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, 

sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň 

zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační 

centra pro mládež v České republice.“ [NÚV] Mezi hlavní činnosti centra spadá poradenská 

činnost, přednášky pro školy, prodej slevových karet a další. [NÚV] 

 

m) Evropská unie 

Evropská unie se zasazuje o propojování politiky mládeže na evropské úrovni a o silnější 

zapojování mládeže do rozhodovacích procesů skrze aktivní dialog. Priority v oblasti mládeže 

jsou dále definovány během předsednictví jednotlivých členských států. V období platnosti 

Koncepce 2014-2020 platila na evropské úrovni Evropská strategie mládeže pro období 2010-

2018. Dále byla v roce 2018 přijata navazující Strategie 2019-2027. Cílem této strategie je 

„vytvořit silnější vazbu mezi EU a mladými lidmi prostřednictvím inkluzivního dialogu, 

efektivní struktury pro sdílení myšlenek a poskytování informací o opatřeních přijatých ve 

prospěch mladých lidí a dosáhnout výsledků pomocí cílených priorit a opatření“ [MŠMT]. V 

rámci nové strategie je kladen důraz na vyšší participaci mladých lidí. Za tímto účelem byl 

zřízen koordinátor EU pro mládež, jehož úkolem je posílení dialogu o mládeži v EU a 

posílení spolupráce mezi jednotlivými politikami. Evropská strategie mládeže má 

doporučující charakter. [MŠMT] 

 

n) Projekt Mládež v číslech 

V kontextu vyhodnocování Koncepce 2014-2020 je potřeba zmínit také projekt Mládež v 

číslech, který „v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové 

údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt 

iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje 

Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní 

pedagogický institut ČR. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní 
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přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.“ [Národní 

registr výzkumů o dětech a mládeži] 

 

2) Neformální aktéři 

 

a) Mladí lidé 

Velice důležitým aktérem jsou mladí lidé, kteří jsou cílovou skupinou vybrané Koncepce a 

zároveň se podílejí na tvorbě a implementaci politiky mládeže. Mladí lidé jsou v kontextu 

České republiky definováni jako lidé ve věku do 30 let a jsou považováni za jednu 

z nejdůležitějších skupin obyvatel. Důležitou roli hrálo také zapojování mladých lidí do 

tvorby a implementace Koncepce podpory mládeže 2014-2020. Kromě zástupců 

nominovaných Českou radou dětí a mládeže fungoval na MŠMT také program stážistů, kteří 

se zapojovali a měli možnost připomínkovat. [Respondent 1] 

 

b) Mládežnické iniciativy 

Mládežnické iniciativy představují projekty, ve kterých se mladí lidé „aktivně a přímo účastní 

činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. 

Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají 

rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména okolí, kde 

mladí lidé žijí).“ [Koncepce 2014-2020] Mládežnické iniciativy byly v rámci Koncepce 2014-

2020 finančně podporovány skrze program Mládež v kraji, který byl zprostředkováván 

Radami dětí a mládeže v několika krajích ČR. [Mládež v kraji] 

 

Na podpoře participace mládeže se v kontextu Koncepce 2014-2020 podíleli různí aktéři. Ne 

všechny aktivity v této souvislosti se ovšem ukázaly být životaschopné. Příkladem byl 

Národní institut dětí a mládeže, který byl zrušen k 31. prosinci 2013, kdy došlo ke zrušení „50 

% přímo řízených organizací působících při ministerstvech vlády“ [RVP 2013]. Vyvstala 

ovšem otázka, jak zajistit chod agend, které tento institut zajišťoval a došlo k rozhodnutí o 

sloučení části NIDM s Národním institutem pro další vzdělávání. Zrušení NIDM také 

částečně přispělo k rozpadu tematických skupin přidělených k jednotlivým tematickým 

oblastem Koncepce 2014-2020.  
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Důležitým aktérem pro podporu aktivního zapojování mládeže byly krajské Rady dětí 

a mládeže, které fungují v několika krajích ČR. Vzhledem k potřebě zajištění 50 % 

financování, závisel jejich úspěch na podpoře ze strany kraje či obce. Ne všude však podpora 

fungovala. Příkladem byla Rada Jihomoravského kraje, kde po výměně vedení kraje došlo k 

pozastavení podpory. Tato Rada tak již kvůli nízké podpoře ze strany kraje nefunguje. V 

případě aktérů neformálního vzdělávání je úspěšnost často ovlivněna finanční podporou a 

celkově podporou ze strany důležitých aktérů. Obecně je tento model vzdělávání 

(formální/neformální) v ČR unikátní a podle respondenta 7 je potřeba profesionalizovat 

neformální vzdělávání. [Respondent 7] Jako příklad dobré praxe v oblasti podpory zapojování 

mládeže byl hodnocen projekt „Kecejme do toho“, na který navázala Národní pracovní 

skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. 

 

4.2. Proces přípravy Koncepce 2020 

 

V této kapitole budou představeni aktéři, kteří se podíleli na tvorbě Koncepce 2014-2020 a 

bude popsán proces její přípravy. Zároveň budou popsány aktivity, které byly součástí 

procesu přípravy Koncepce a které předcházely její finální podobě. Dále budou představeny 

dokumenty, ze kterých se vycházelo při přípravě Koncepce, a názory aktérů na proces její 

tvorby.  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, hlavním aktérem přípravy Koncepce bylo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které mělo přípravu Koncepce v gesci. 

Koncepce vznikala oproti předchozí Koncepci pro období 2007-2013 více participativně, kdy 

byl kladen důraz na zapojení mladých lidí. U předchozí Koncepce byl aplikován spíše 

direktivní způsob tvorby a mladí lidé neměli příliš velké možnosti se vyjádřit. „Tehdy jsme se 

sešli asi na tři dni v uzavřeném prostoru někde v Benešově a tam jsme to prostě za tři dni dali 

dohromady, co si myslíme. Tak v tomhle tom jsem viděla hodně velký pokrok, že jsme tam ty 

mladé zapojili.“ [Respondent 1]  

Mladí lidé byli zapojeni skrze nominaci České rady dětí a mládeže, konkrétně skrze 

projekt „Kecejme do toho“, ale také skrze program stážistů. Tento program stážistů byl 

doplňujícím způsobem zapojení mládeže a umožňoval studentům vysokých škol zapojit se a 

nahlédnout „i do toho zákulisí, že ne vždycky to, co si ten terén myslí, je možné prosadit na té 
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ministerské úrovni, takže i oni připomínkovali“ [Respondent 1]. Podle některých aktérů však 

chyběla přímá participace mladých lidí během procesu tvorby Koncepce. [Respondent 5] 

Na přípravě Koncepce spolupracovali i další aktéři, kromě MŠMT a zástupců mladých 

lidí i další ministerstva. Příkladem bylo Ministerstvo kultury, které se podílelo především 

skrze aktivity neformálního vzdělávání. V případě spolupráce Ministerstva školství a 

Ministerstva kultury se jednalo o témata spojená s volnočasovými aktivitami, uměleckým 

vzděláváním, muzei či knihovnami. Tato témata byla rozpracována do různých implementací 

a strategických cílů a následně byla určena gesce a spolugesce u úkolů, které se týkaly 

spolupráce obou resortů (Ministerstva školství a Ministerstva kultury). [Respondent 6] 

V době přípravy Koncepce fungoval Národní institut dětí a mládeže, který realizoval 

konzultační skupiny k jednotlivým tématům a strategickým cílům. Tyto skupiny byly 

primárně tvořeny zástupci institucí a organizací a ty se v průběhu přípravy sešly a „pomáhaly 

formulovat znění těch jednotlivých strategických cílů“ [Respondent 5]. Aktivní byli také 

zástupci knihoven a místních akčních skupin. [Respondent 5] Dále byli odborníci zapojeni 

skrze diskuse u kulatých stolů či v rámci Komory mládeže. Další odbory MŠMT a další aktéři 

měli možnost vyjádřit se k podobě Koncepce během vnitřního a vnějšího připomínkového 

řízení. „Na mezinárodní úrovni byly v rámci česko-slovenské bilaterální spolupráce při 

přípravě a tvorbě Koncepce 2020 hlavními konzultačními partnery IUVENTA a Odbor 

mládeže a komunitárních programů Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské 

republiky.“ [Koncepce 2014-2020] 

Příprava Koncepce započala zhruba dva roky před platností Koncepce, tedy v roce 

2012. Intenzivněji se na přípravě pracovalo v roce 2013. „Koncepce 2020 je výsledkem 

dvouleté práce odborníků v tematických pracovních skupinách a širokých konzultací.“ 

[Koncepce 2014-2020] Hlavními aktivitami, které probíhaly během přípravy Koncepce, byly: 

• Konzultace ve formě kulatých stolů, které probíhaly na jaře a na podzim v letech 

2011-2013. [Koncepce 2014-2020] Během kulatých stolů byly projednávány názvy 

jednotlivých strategických cílů, které předkládalo MŠMT. Dále zde byly strategické 

cíle rozpracovány do operačních cílů. Svůj kulatý stůl svolala také Česká rada dětí a 

mládeže, při němž MŠMT představilo strategické cíle a mladí lidé měli možnost se 

k nim vyjádřit. „A já si vzpomínám, že mě tam tehdy hodně překvapilo, že jsme tam 

(…) mluvili o tom, že vlastně ti mladí lidé čím dál méně odcházejí z domova od těch 
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rodičů a čím dál více se vlastně jako oddaluje ta jejich – vlastně – zodpovědnost 

převzít svůj život do svých rukou. Tak nějak jsem toto zmínila a oni mi v tom dali 

hodně za pravdu. To mě tehdy překvapilo, že to bylo velice příjemný s těmi mladými 

lidmi o tom otevřeně mluvit. Zas nám dali jiné podněty.“ [Respondent 1] 

• Dialog s mládeží v rámci projektu České rady dětí a mládeže „Kecejme do toho“. 

• Jednání Komory mládeže, jejíž závěry byly zahrnuty do přípravy Koncepce.  

• Konzultace pracovních skupin, které byly složeny především ze zástupců institucí a 

organizací. 

• Proces přípravy a tvorby Koncepce 2020 vyvrcholil na Národní konferenci o 

mládeži ve dnech 8. – 9. listopadu 2013, kde proběhla diskuse mezi odbornou 

veřejností a mládeží. [Koncepce 2014-2020] Tato konference byla jedním z nástrojů 

pro zapojení mládeže do přípravy Koncepce. Během této konference byla v několika 

tematických workshopech diskutována již hotová koncepce. [Respondent 1] 

• Vnitřní a vnější připomínkové řízení. 

 

Důležité dokumenty a materiály, které byly použity jako zdroje pro tvorbu Koncepce byly: 

• Národní Zpráva o mládeži (Mgr. Hana Maříková, 2013), 

• Komparativní studie o situaci mládeže v zemích Visegrádské skupiny (Ewa 

Krzaklewska; Rada Evropy 2013), 

• Analýzy národních politik zemí Visegrádské skupiny, 

• Závěry z mezinárodního projektu v oblasti politik mládeže na principu peer-learningu, 

který proběhl v letech 2011–2013 za účasti České republiky, Německa, Francie, 

Belgie, Litvy, Nizozemska a Švédska, 

• EU Youth Strategy (strategie mládeže EU). [Koncepce 2014-2020] 

 

Příprava a vznik strategických cílů probíhaly na MŠMT, kde bylo rozpracováno 

osm základních cílů z Evropské strategie mládeže. „Ta vlastně od roku 2019 je nová. A od 

roku 2010 do roku 2018 měla osm tematických cílů. Teď ta nová vůbec nemá tematické cíle, 

ty dali jenom jako přílohu na konci té koncepce. Tam jich bylo osm a my jsme těch osm 

rozpracovali ještě do nějakých podcílů, tak nám z toho vzniklo, myslím, že to bylo osmnáct. 

(…) Nicméně všech těch osmnáct cílů je vlastně rozpracování původních osm cílů z EU Youth 

Strategy, protože podmínkou bylo, nebo je spíš takovým úzusem, že bychom ty národní 
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strategie mládeže… Ono se tomu říká politika mládeže, a naše koncepce z hlediska EU je 

vlastně národní politika mládeže, tak ty by vždycky měly být propojené s EU Youth Strategy a 

my jsme tam měli první dva cíle, co neměla ta EU Youth Strategy. A to byla podpora rovného 

přístupu mladých lidí k právům a podpora přístupu k informovanosti, protože to jsme zase 

slaďovali s tehdejší Agenda 2020, to byla zase strategie Rady Evropy pro mládež.“ 

[Respondent 1] K jednotlivým cílům Koncepce byly dále vytvořeny pracovní skupiny, které 

budou dále popsány v následující kapitole.  

Po sepsání Koncepce probíhalo nejprve tzv. vnitřní připomínkové řízení, ve kterém 

se vyjádřily všechny odbory ministerstva a upravily případné nejasnosti. Po odsouhlasení se 

Koncepce odeslala do vnějšího připomínkového řízení, ve kterém měli možnost vyjádřit se 

různí aktéři, jako například Úřad vlády a všechna ministerstva. Návrh koncepce byl zaslán 

„dokonce i guvernérovi banky, který hlídá, jestli to nemá nějaké finanční dopady. (…) A tam, 

pokud si vzpomínám, jsme k tomu měli obrovské množství připomínek, což je běžné. “ 

[Respondent 1] Jednotlivé připomínky byly vypořádány, zaznívaly mezi nimi především 

nepřesnosti například v zákonech, vážnější připomínkou byla absence genderového hlediska. 

Toto téma ovšem v době vzniku Koncepce nebylo prioritní a „nakonec jsme to vypořádali tak, 

že v tom střednědobém vyhodnocení někde na konci se dočtete, že na tom závěrečném 

vyhodnocení se to genderové hledisko už zohlední.“ [Respondent 1] Koncepce byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 312 dne 12.5.2014 (usnesení je přiloženo na konci 

diplomové práce).  

Co se týče hodnocení procesu tvorby Koncepce, byl oslovenými aktéry kladně 

hodnocen především participativní přístup a zapojení mladých lidí. [Respondent 3, 5] Naopak 

jako nedostatek byla spatřována nedostatečná flexibilita u rozpracovaných operačních cílů. 

„Příkladem zase je, že v době, kdy jsme tvořili tady tu stávající Koncepci, tak vůbec nikdo 

nevěděl, že by najednou bylo potřeba řešit tu radikalizaci mladých lidí. A teď, že hodně je to 

mentální zdraví například, to jsme tam neměli, takže jsme chtěli, aby ta, nebo mladí chtěli, 

aby to bylo více flexibilní.“ [Respondent 1] 

Do přípravy Koncepce byly zahrnuty různé zájmy jednotlivých aktérů. Například 

projekt Kecejme do toho měl spíše širší ambice, kdy řešil především „zájmy a potřeby 

mladých lidí jako celku“ [Respondent 5]. Česká rada dětí a mládeže se zaměřovala především 

na to, co organizace v tomto sektoru reálně dělají a co vnímají jako největší potřeby. Zároveň 
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také usilovala o vznik zákona o dobrovolnictví, který by se zaměřil také na podporu 

dobrovolníků mimo instituci dobrovolné služby. Tedy na podporu těch, kteří jsou 

dobrovolníky v rámci občanské společnosti. Mezi největší priority v tomto případě patřila 

například podpora dobrovolnictví, podpora financování práce s dětmi a mládeží a těchto spíše 

praktických aspektů. [Respondent 5] Místní akční skupiny se naopak zaměřovaly na podporu 

zapojení venkovské mládeže a regionální otázky. [Respondent 3] Další zájmy byly 

vypořádávány v rámci připomínkových řízení, kdy se řešila například již zmíněná otázka 

genderu.  

 

4.3. Proces implementace Koncepce 2020 

 

Aktéři podílející se na procesu implementace Koncepce 2020 

Na implementaci Koncepce 2014-2020 se podíleli různí aktéři, jejichž činnost byla často 

zaměřena na jeden nebo více tematických cílů. Hlavním aktérem bylo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, které mělo implementaci Koncepce v gesci. Pro každý strategický cíl 

byla dále vytvořena tematická pracovní skupina (v koordinaci MŠMT). [R1, odborná stáž 

MŠMT] Ve výsledku fungovalo osmnáct tematických pracovních skupin, které však 

v průběhu platnosti zanikly. Následně byla v roce 2019 utvořena expertní skupina, která byla 

utvořena ze zástupců ministerstev. [Respondent 1]  

Zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů v oblasti implementace a 

vyhodnocování Koncepce 2020 bylo zajištěno skrze Národní pracovní skupinou pro 

strukturovaný dialog s mládeží, jejímž vedením byla pověřena Česká rada dětí a mládeže. 

[Koncepce 2014-2020] Tato pracovní skupina se podílela na tématech jako například well 

being, nebo zapojování mládeže jako takové. [Respondent 2] 

Důležitým aktérem, který měl „řídící úlohu při naplňování cílů Koncepce 2020“ 

[Koncepce 2020], byla Komora mládeže, jež je meziresortním poradním orgánem ministra 

školství mládeže a tělovýchovy zodpovědného za oblast mládeže v České republice. Zástupci 

se zde povinně scházeli dvakrát do roka, vyjadřovali se k dotačním programům a kontrolovali, 

že nedochází k podpoře stejných programů na různých ministerstvech. [Respondent 1] Tato 

komunikace mezi ministerstvy byla potvrzena také aktérem z Ministerstva kultury, který 
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poukázal na výměnu zkušeností a kontrolu u podobných projektů mezi MŠMT a MK. 

[Respondent 6]  

Pod Komorou mládeže mohly být dále vytvářeny expertní skupiny, které pro ni 

připravovaly podklady, nebo rozpracovávaly nová témata, která byla potřeba řešit. Příkladem 

byla expertní skupina na propojování práce s mládeží se sociální prací, která působila při 

Komoře mládeže v období 2015-2019. Vzhledem k tomu, že sociální práce spadá pod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na 

starost práci s mládeží, jsou tyto dvě oblasti striktně rozděleny. Takto však došlo ke 

komunikaci obou ministerstev a dalších aktérů a došlo ke spojení těchto oblastí ve společném 

projektu. [Respondent 1] 

Zároveň se formou spolugesce na implementaci podílela ostatní ministerstva a orgány 

státní správy. Dalším aktérem byla Národní síť Místních akčních skupin (MAS), která 

spolupracovala s MŠMT na podpoře mladé generace (například skrze zahrnutí participace 

mládeže do komunitního plánování). Skrze dotační program, který zanikl v roce 2019, 

spolupracovaly také kraje. [Respondent 1] 

 

Role Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

Nejdůležitější roli v procesu implementace tedy mělo již zmíněné Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. To v rámci implementační struktury Koncepce 2020 mělo přebrat 

kromě implementační role i další úkoly, kterými byly především: 

• komunikace a propagace Koncepce 2020, 

• zabezpečení vykonávání Koncepce 2020 (v jednotlivých oblastech, jako například 

vzdělávání, participace, či mobility) a to mimo jiné ve spolupráci se středisky volného 

času, školních klubů a školních družin, 

• podpora synergie cílů Koncepce 2020 s činností samospráv a Místních akčních skupin, 

• podpora spolupráce s Českou radou dětí a mládeže a dalšími organizacemi práce 

s mládeží,  

• vytváření podmínek pro podporu systémově nastavené práce s mládeží a pro realizaci 

strukturovaného dialogu s mládeží. [Koncepce 2014-2020] 
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Role dalších aktérů 

Základní rolí ostatních ministerstev a orgánů státní správy bylo přijetí opatření v součinnosti 

s MŠMT pro naplňování cílů Koncepce 2020. Tato role měla být naplňována „na principu 

meziresortní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím působení svých zástupců v Komoře 

mládeže a meziresortních tematicky zaměřených pracovních skupinách“ [Koncepce 2014-

2020]. Zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů mělo být zajištěno „vytvářením 

podmínek pro systémově nastavenou činnost národní pracovní skupiny pro strukturovaný 

dialog s mládeží, ve které je garantována vůdčí role České radě dětí a mládeže“ [Koncepce 

2014-2020]. Pro samosprávy a Národní síť Místních akčních skupin bylo doporučeno využití 

Koncepce 2020 pro vlastní plány a strategie. Doporučení pro využití Koncepce 2020 platilo 

také pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. [Koncepce 2014-2020] 

 

Proces implementace Koncepce 2020 

Implementaci Koncepce 2020 mělo na starost MŠMT ve spolupráci s dalšími ministerstvy 

(spolugesce). Jak bude popsáno dále v této kapitole, spolupráce s dalšími ministerstvy, 

organizacemi a institucemi probíhala na dobrovolné úrovni na základě doporučení. Ke 

spolupráci docházelo v rámci tematických skupin, v rámci expertní skupiny vytvořené po 

rozpadu tematických skupin, či skrze Komoru mládeže. Během implementace Koncepce 

došlo ke ztížení podmínek v důsledku zrušení některých důležitých institucí (např. Národního 

institutu dětí a mládeže). V důsledku reorganizace na MŠMT došlo také ke zrušení odboru 

mládeže a přesunu Kompetence pod jiný odbor a následně k nepokrytí agendy Koncepce 

během roku 2020.  

 

Nástroje implementace Koncepce 2020 

Jedním z hlavních nástrojů pro naplňování Koncepce 2020 byly Programy státní podpory 

práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace, které vyhlašovalo MŠMT každý 

rok. [R1, odborná stáž MŠMT] Nástrojem implementace Koncepce 2020 však byly i další 

dotační programy, jako například několik dotačních programů na podporu plného potenciálu 

mladých lidí a na podporu talentů. Tento systém podpory funguje dlouhodobě a jedná se o 

soutěže v různých zaměřeních a na různých úrovních. [Respondent 1] Dále byly cíle 
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Koncepce 2014-2020 naplňovány skrze program Erasmus+ a výzvy v rámci operačního 

programu OP VVV. V neposlední řadě existoval také „dotační program pro naplňování cílů 

té naší koncepce na krajské úrovni. Takže ještě dostávaly kraje od nás peníze a povinností 

bylo spolufinancovat, dávat určitou částku, myslím 20 % to bylo.“ [Respondent 1] Tento 

program byl hodnocen velmi kladně jako dobrý nástroj implementace a nebyl tolik obvyklý 

v rámci Evropské unie. Zanikl ovšem k 30.12.2019. [Respondent 1] 

Implementačním nástrojem Koncepce byla také spolupráce s Národní sítí Místních 

akčních skupin („MASky“) [Respondent 1], či školní a městské parlamenty [R2, odborná stáž 

MŠMT]. Pro podporu zapojování mladých lidí byl důležitým nástrojem Strukturovaný dialog, 

ale také projekt Mládež v kraji, který finančně podporoval mládežnické iniciativy. 

Implementační nástroje budou detailněji popsány v následující kapitole. 

 

Problémy naplňování koncepce 

Dotazovanými aktéry bylo zmíněno několik problémů spojených s implementací Koncepce 

2020. Mezi nejčastěji zmiňované problémy patřily kompetence, které utvářejí problém 

meziresortní spolupráce. V České republice platí kompetenční zákon, který přesně 

vymezuje, za co jsou jednotlivé resorty zodpovědné. To může vést k nelehké situaci 

v naplňování takovéto strategie, jelikož „vy jako z pozice ministerstva školství si sice můžete 

napsat, že Ministerstvo kultury bude dělat tohle a Ministerstvo pro místní rozvoj bude dělat 

tohle. Ale vy nemáte žádnou kliku, nemáte žádnou možnost, jak donutit to ministerstvo, který 

notabene může vést jiná politická strana, pokud máte koaliční vlády, aby to opravdu dělali. 

(…) Vy můžete ovlivňovat, motivovat, doporučovat, ale vy jako nemůžete nic moc z tohohle 

udělat. Právě proto, protože téma mládeže je ohromně průřezový téma, tak jako sice může být 

klidně v gesci Ministerstva školství, ale stejně tak může být v gesci Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Protože pokud jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí třeba senioři, 

což je taky ohromná skupina lidí a taky je to v podstatě průřezový téma, taky potřebují bydlet, 

potřebují vzdělávat, potřebují prostě tyhle věci. Takže ono je to jako jedno trošku, kdo má v 

gesci ten společenský segment.“ [Respondent 3] 

Tento problém rozdělení kompetencí u průřezových témat potvrdil také respondent 

z MŠMT, který uvedl příklad spolupráce mezi MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví u tématu 
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mentálního zdraví. Docházelo tak k tomu, že při tvorbě Koncepce MŠMT zasahovalo do 

pravomocí Ministerstva zdravotnictví, které naopak nebylo poučeno, že by se mělo podílet na 

podpoře mládeže. Nejvíce to bylo viditelné právě u tématu duševního zdraví. „Protože my do 

toho nevidíme a Ministerstvo zdravotnictví nějak moc nechce spolupracovat. Spíš tam vidím 

ze strany těch ministerstev, že se bojí, aby náhodou nemuseli dělat něco nového. Něco navíc. 

Není u nás ta tradice a teď obzvlášť se oslabuje, takové to povědomí, že bychom měli společně 

podporovat mládež.“ [Respondent 1] Zároveň je MŠMT pouze koordinující úřad, který nemá 

pravomoc něco dalším ministerstvům nařídit. „My můžeme jenom spoléhat, že oni budou 

spolupracovat, když my něco potřebujeme.“ [Respondent 1] 

Problematiku přesahu a koordinace ostatních resortů zmínil také respondent z ČRDM, 

který poukázal na fakt, že je strukturálně velmi těžké, aby odbor jednoho ministerstva mohl 

úkolovat další ministerstva či ostatní aktéry. „Protože úkolovat vlastně může jenom vláda a 

případně ministr ten svůj odbor. A to, co se děje ostatní je jako spíš nějaká taková velmi 

měkká koordinace. Pokud je tam vůle, kapacity a odbornost. A to si myslím, že při té přípravě 

a zejména při té implementaci, která potom z mého pohledu na tom nejvíc skončila je, že je ta 

role odboru pro koordinaci nějakých takovýchto celostátních politik jako strukturálně a 

systémově slabá. A možná to je i špatně, že to dělá jenom odbor, protože to pak nemá tu 

politickou podporu.“ [Respondent 5]  

Několik pokusů o meziresortní spolupráci k tématu mládeže proběhlo, jednalo se však 

spíše o jednorázové aktivity. „Já jsem se v loni v létě účastnila mezirezortní skupiny v rámci 

té Koncepce, protože nás pozvali (…) kvůli prezentaci Strukturovaného dialogu. A obecně jak 

to funguje pro ty ostatní resorty. A myslím, že to byla první a poslední takhle mezirezortní 

schůzka, která proběhla. Ale tehdy ještě plán na tu další koncepci byl. A byla nějaká myšlenka 

a prostě to utichlo.“ [Respondent 4] Příkladem dlouhodobější spolupráce mezi resorty bylo 

vytvoření expertní skupiny na MŠMT, do které byli jmenováni jednotliví zástupci 

ministerstev s přehledem o struktuře svého ministerstva. Tito lidé byli spíše koordinátory, 

kteří sbírali informace z celého svého ministerstva. To je rozdíl oproti zástupcům v Komoře 

mládeže, kde většinou jednotliví zástupci měli povědomí pouze o svém odboru či určité 

tematice. Tato expertní skupina ovšem zanikla. [Respondent 1] 

Druhý problém, který byl během rozhovorů zmíněn, představovala velikost a povaha 

tematických skupin. Některé utvořené skupiny byly příliš velké, sešlo se v nich až třicet lidí 
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(každá pracovní skupina měla zástupce z příslušných ministerstev, odborníky z praxe a 

k tomu ještě existovala snaha o zapojení zástupce mládeže ve spolupráci s ČRDM). To vedlo 

k problému dosahování shody na tom, co chtějí členové tematické skupiny v rámci daného 

cíle propagovat. Jako problém se rovněž jevila různorodost jednotlivých skupin. V některých 

skupinách vznikal nepoměr mezi lidmi z terénu a těmi, kteří se zabývají politikou mládeže. 

Vzhledem k různým vedoucím pak vznikaly různé výstupy. Zároveň se objevovali silně 

lobující aktéři, jako například lesní školky. S tímto také souvisel problém nepříliš 

flexibilních operačních cílů, kdy by bylo potřeba zaměřit se spíše na konkrétní podpory a 

cíle nechat více flexibilní. [Respondent 1]  

Třetí problém, který se objevil v expertních rozhovorech, byl přesun kompetencí 

v rámci MŠMT. Po zrušení odboru mládeže se dostala Koncepce pod nový odbor a během 

roku 2019 se s Koncepcí nic nedělo. [Respondent 1] Další problém v kontextu implementace 

Koncepce představovalo zrušení Národního institutu dětí a mládeže, „protože v čele těch 

osmnácti pracovních skupin stáli právě hodně odborníci z toho Národního institutu dětí a 

mládeže. Protože my jsme tolik lidí neměli a oni nám vedli ty pracovní skupiny.“ [Respondent 

1] V důsledku toho zanikly tematické pracovní skupiny a jiným směrem se odvíjelo 

vyhodnocení Koncepce 2020. Zároveň došlo ke zrušení i dalších institucí – Národního 

informačního centra mládeže a sítě informačních center. [Respondent 1]  

V současné době má České republika v porovnání s dalšími evropskými státy poměrně 

složitou situaci. Všechna ministerstva, která v cizině pracují s mládeží, mají totiž k dispozici 

přímo řízené organizace, jako například Rady mládeže nebo instituty. Oproti tomu „my jsme 

měli právě až do roku 2013 Národní institut dětí a mládeže a ten byl zrušený. S tím, že byla 

zrušena sekce k 1.1. letošního roku1, tak došlo i ke zrušení sítě informačních center. Zrušilo se 

Národní informační centrum mládeže, a to mělo pod sebou regionální informační centra 

mládeže. Takže to také zaniklo, což je hodně velká komplikace pro nás.“ [Respondent 1]  

S tím se pak dále pojí nedostatek lidských zdrojů, jenž měl například vliv na 

vyhodnocování Koncepce. Posledním problémem spojeným s implementací Koncepce 2020 

byla transparentnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílá peníze na různé 

aktivity, jako například na neformální vzdělávání. Kontrola NKÚ však ukázala, že systém byl 

netransparentní, a tudíž nebylo jasné komu, jak a co posílají. [NKÚ] 

 
1 Rozhovor proběhl v roce 2020 
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4.4. Hodnocení obsahu výstupu Koncepce 2014-2020 

 

Tato kapitola je rozdělena do několika podkapitol, které se zaměřují na důležité aspekty 

vyhodnocování Koncepce. V rámci této kapitoly bude provedena analýza aktérů, kteří se 

podíleli na vyhodnocování, a nástrojů k naplnění cílů Koncepce 2014-2020 (především cíle 

SC8), a bude popsán proces evaluace. Dále bude provedena analýza naplnění cíle SC8 a 

zhodnocení efektů/ dopadů Koncepce 2014-2020 na participaci mladých lidí. Podkapitola 

naplnění cíle SC8 zahrnuje výsledky formálního hodnocení MŠMT (vycházející ze 

střednědobého vyhodnocení a průběžného monitoringu poskytnutého ze strany MŠMT) a mou 

analýzu opřenou především o výsledky dotací, dále o informace získané během odborné praxe 

na MŠMT a provedené rozhovory. Součástí kapitoly je rovněž zhodnocení Koncepce 

z pohledu dotázaných odborníků a popis problémů souvisejících s vyhodnocováním.  

V této kapitole se v prvé řadě zaměřím na vybraný horizontální cíl podpory zapojení 

mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života 

(SC8). Jedná se o téma, které je aktuální a také součástí evropské agendy týkající se mládeže; 

bylo prioritním tématem například během Německého předsednictví v Radě EU. [Respondent 

1] Analýza se tedy bude týkat naplnění horizontálního cíle SC8 a případných dalších efektů 

Koncepce, vycházejících především ze sociálních výzkumů. V důsledku provázanosti s cílem 

podpory dobrovolnictví se některé projekty a aktivity zahrnuté do analýzy mohou zaměřovat 

na zvyšování participace mladých lidí skrze dobrovolnické projekty.  

Celkově jsou do této kapitoly zahrnuty informace získané z provedených rozhovorů, 

informace získané během odborné stáže na MŠMT, ale také vytěžené z dokumentů a 

relevantních materiálů. Mezi hlavní dokumenty a materiály patří Koncepce 2014-2020, 

výsledky dotačních programů na podporu mládeže v období 2014-2020, statistiky z projektu 

mládež v číslech a vybraných výzkumů. Budu vycházet rovněž z podkladů poskytnutých ze 

strany MŠMT, a to především ze střednědobého vyhodnocení Koncepce (není veřejné), 

průběžného monitoringu pro účely MŠMT (neveřejná zpráva), podkladů od expertní skupiny 

a krajských podpor. Do analýzy nemohlo být zahrnuto závěrečné vyhodnocení Koncepce 

2014-2020, jelikož se termín pro dokončení vyhodnocení přesunul z listopadu 2020 na konec 

června 2021 [Respondent 13]. 
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4.4.1. Aktéři a proces hodnocení výstupu Koncepce 2014-2020 

 

V této podkapitole budou představeni aktéři, kteří se podíleli na vyhodnocování Koncepce 

2014-2020, a proces vyhodnocování Koncepce. Nejprve bude stručně nastíněn plánovaný 

proces vyhodnocování, který je uveden v Koncepci 2014-2020, a následně bude popsán 

reálný proces vyhodnocení Koncepce opřený o informace získané během rozhovorů s experty 

a o zprávy NKÚ ke střednědobému vyhodnocení Koncepce.  

Hlavním koordinátorem realizace a vyhodnocení Koncepce 2014-2020 je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, které mělo zároveň zajišťovat meziresortní přístup 

naplňování cílů. [Koncepce 2014-2020] Vyhodnocení Koncepce mělo být realizováno skrze 

„národní zprávy o mládeži v mezidobí a na konci platnosti Koncepce 2020, tedy v letech 2017 

a 2020“ [Koncepce 2014-2020]. Při tvorbě vyhodnocení dopadů Koncepce měly být 

zohledněny také periodické zprávy Evropské komise o mládeži. [Koncepce 2014-2020] 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, pro potřeby tvorby, realizace a 

vyhodnocení Koncepce 2014-2020 bylo vytvořeno 12 pracovních skupin, které měly 

monitorovat naplňování strategických i dílčích cílů pro jednotlivé oblasti mládeže. Výsledky 

monitorovací činnosti pracovních skupin měly být minimálně dvakrát ročně předkládány na 

jednání Komory mládeže, jež se měla „vyjadřovat k dosaženému pokroku při naplňování cílů 

a přijímat opatření k efektivní realizaci Koncepce 2020“ [Koncepce 2014-2020]. Výchozím 

bodem pro vyhodnocení dopadu Koncepce na cílovou skupinu byly národní Zpráva o mládeži 

a Komparativní studie o situaci mládeže v zemích Visegrádské skupiny. [Koncepce 2014-

2020] 

Jak již ale bylo zmíněno, v průběhu platnosti Koncepce došlo k rozpadu tematických 

skupin [Respondent 1] a požadavek na monitorování naplňování cílů Koncepce tudíž nemohl 

být plně dodržen. V roce 2017 proběhlo střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020, které 

však bylo ze strany NKÚ metodologicky i věcně zkritizováno. Mezi výtky Národního 

kontrolního úřadu patřila absence vyhodnocení dopadu Koncepce 2014-2020, neboť 

střednědobé vyhodnocení bylo spíše souhrnem nástrojů a zákonů. Zároveň byla kritizována 

absence nastavení systému vyhodnocování a absence tzv. evidence-based vyhodnocování, 

tedy indikátorů, podle kterých by byly dopady Koncepce vyhodnoceny. Z tohoto důvodu má 

být závěrečné vyhodnocení provedeno jiným způsobem. [Respondent 1] Jak ovšem uvádí 
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respondent 1, „ono je to těžké, protože ten dopad můžeme vyhodnotit jenom za použití hodně 

rozsáhlého a několikaletého výzkumu a na to u nás nejsou peníze“ [Respondent 1]. 

Po této kritice vznikla ze strany MŠMT iniciativa pro získávání dat – projekt mládež v 

číslech, který měl monitorovat veřejně dostupná data o mládeži. Měly vzniknout časové řady, 

které by se vztahovaly k jednotlivým cílům Koncepce a alespoň částečně by řešily problém 

absence měřitelných indikátorů. Tyto řady byly částečně dány dohromady Analytickým 

centrem České rady dětí a mládeže, nejedná se ovšem o dostatečný podklad pro vyhodnocení 

této Koncepce. [Respondent 5] 

Dále byl monitoringem naplňování cílů Koncepce 2014-2020 pověřen externí 

spolupracovník, jehož neveřejná zpráva k cíli SC8 z roku 2019 mi byla poskytnuta ze strany 

MŠMT. Zároveň byla meziresortní spolupráce průběžně mapována skrze podklady od 

expertní skupiny, jež vznikla po rozpadu tematických skupin. [Respondent 1] Jako příklad 

meziresortního předávání informací je možné uvést Ministerstvo kultury, které skrze 

koordinátora sdílelo informace ohledně toho, jak jsou naplňovány jednotlivé strategické cíle. 

Spolupráce mezi MK a MŠMT byla hodnocena jako intenzivní, kdy probíhala jednání a 

docházelo k výměně podkladů. [Respondent 6]  

Naopak ze strany ČRDM byla zmíněna absence přístupu k informacím z průběžného 

monitoringu a k podkladům střednědobého vyhodnocení, které nebylo zveřejněno. 

[Respondent 5] Národní skupina pro strukturovaný dialog si částečně vyhodnocovala 

koncepci pro sebe a závěry zpracovala v závěrečné zprávě o potřebách mladých lidí. Zároveň 

navrhla vytvořit tým, který by Koncepci průběžně vyhodnocoval. To se ale nestalo 

[Respondent 2] a i přes částečné vyhodnocování chybělo systematické průběžné 

vyhodnocování. Tento stav byl zapříčiněný rozpadem tematických skupin, které měly 

původně monitoring zajišťovat, a rovněž absencí indikátorů a systému vyhodnocování.  

Celková evaluace dopadu Koncepce 2014-2020 měla být podle usnesení č. 342 z roku 

2014 předložena na jednání schůze vlády České republiky k datu 30. 11. 2020 společně s 

návrhem nového strategického dokumentu k politice mládeže v ČR. [Respondent 1] V 

průběhu restrukturalizace na MŠMT byla Koncepce 2014-2020 předána k vyhodnocení 

jinému odboru, který požádal o odklad vzhledem k dobíhajícím projektům. [Respondent 1] 

Termín pro odevzdání závěrečného vyhodnocení Koncepce 2014-2020 se posunul na konec 
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června 2021. Na konci března 2021 byly předány podklady Národnímu pedagogickému 

institutu, který Koncepci vyhodnotí. [Respondent 13] 

 

4.4.2. Naplňování cílů Koncepce 2014-2020 

 

Tato kapitola je zaměřena na obecné nástroje naplňování cílů Koncepce 2014-2020. Obsahuje 

základní informace o hlavních implementačních nástrojích, kterými byly především dotační 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace, programy 

„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“, navazující programy „Podpora 

mládeže na krajské úrovni“ a program Erasmus+. Za implementační nástroj Koncepce 2014-

2020 je možno považovat také spolupráci s NS MAS ČR, jejíž cílem je podpora mládeže na 

lokální úrovni. [Respondent 1] Implementační nástroje pro strategický cíl SC8 budou popsána 

v kapitole následující.  

Nejdůležitějším nástrojem pro naplňování cílů Koncepce 2014-2020 na národní úrovni 

byly dotační programy MŠMT vyhlašované každý rok. Organizace se v žádosti o dotace 

musely přihlásit ke konkrétním strategickým cílům rozpracovaným v Koncepci 2014-2020 a 

dále musely popsat, jakými činnostmi přispívají k naplňování daného strategického cíle. 

[Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] V rámci programů byly také každý rok 

vyhlašovány priority pro oblast mládeže. [R1, odborná stáž MŠMT] Ty dávaly MŠMT 

možnost komunikovat důležitá a aktuální témata na národní i evropské úrovni. „Priority 

znamenají pro NNO významný signál, na co se ve své dlouhodobé činnosti více zaměřit a 

jakým tématům věnovat pozornost vedle zachování tradiční dlouhodobě vykonávané práce s 

dětmi a mládeží.“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020]  

Rok  Počet dotačních 

programů 

Počet podaných 

projektů 

Počet 

podpořených 

projektů 

Celková výše 

podpory v Kč 

% podpořených 

projektů  

2014 4 362 198 146 625 100 Kč 55% 

2015 3 251 157 162 260 000 Kč 63% 

2016 4 + 1* 219 128 167 741 000 Kč 58% 

2017 4+ 1* 187 114 168 305 450 Kč 61% 
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2018 4 + 1* 185 99 181 402 414 Kč 54% 

2019 4 169 96 235 824 854 Kč 57% 

2020 4 171 95 243 596 276 Kč 56% 

Tabulka č. 1.: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro období 2014-2020. 

Zdroj: Autorka na základě informací z výsledků dotací MŠMT (https://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotaci-2) a 

střednědobého vyhodnocení Koncepce 2014-2020 

*V letech 2016-2018 vyhlášen Program na podporu Informačních center pro mládež. V roce 2016 bylo podpořeno 18 

projektů v celkové částce 5 816 676 Kč, v roce 2017 bylo podpořeno 21 projektů v celkové výši 5 742 152 Kč a v roce 2018 

bylo podpořeno 19 projektů v celkové výši 5 454 519 Kč. 

 

V rámci naplňování strategických cílů Koncepce 2014-2020 byla podporována také 

práce s mládeží a neformální vzdělávání na krajské úrovni aktivit. Důvodem bylo, že podpora 

mládeže je na krajské úrovni rozdílná a na podporu v rámci Programů státní podpory pro 

NNO pro práci s dětmi a mládeží dosáhnou především organizace s nadregionální či celostátní 

působností. V roce 2016 byl spuštěn pilotní ročník dotačního programu „Naplňování 

Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni", který byl určen pouze pro kraje. Dotace ze 

strany MŠMT mohla dosáhnout maximálně 70% a zbylých 30% musel dofinancovat kraj. 

Maximální výše příspěvku byla vypočítána z počtu lidí do 30 let žijících v daném kraji a dále 

podle velikosti kraje. [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] V rámci tohoto 

programu byly každý rok vyhlášeny výzvy s určitým zapojením, u kterých si kraje mohly 

zacílit priority podle svých potřeb. Zvýšila se tudíž role krajů, které měly větší volnost 

podporovat oblasti relevantní pro dané území. [Respondent 14] 

„V roce 2016 požádalo o finanční podporu všech 14 krajů a celková finanční podpora 

ze strany MŠMT činila 6 857 939 Kč.“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] Pro 

stejný rok byly zároveň vyhlášeny dvě tematické priority: 1) podpora zdravého životního 

stylu a 2) podpora participace mládeže. [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] 

„Pro rok 2017 požádalo o finanční podporu z tohoto dotačního programu celkem 13 krajů 

(zájem neprojevil Pardubický kraj). Alokace na program byla 7 mil. Kč, konečná podpora ze 

strany MŠMT na kraje dosáhla celkové výše 6 652 444 Kč (zhruba o 200 000 Kč méně oproti 

roku 2016).“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] V roce 2017 byly vyhlášeny 

tři tematické priority: 1) podpora zdravého životního stylu; 2) podpora zapojování dětí a 

mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit a 3) podpora 

participace. [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] 

https://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotaci-2
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V letech 2018 a 2019 byly kraje podpořeny skrze program „Podpora mládeže na 

krajské úrovni“, který navazoval na předchozí programy „Naplňování Koncepce podpory 

mládeže na krajské úrovni". V roce 2018 bylo podpořeno 13 krajů (nezapojil se Karlovarský 

kraj) celkovou částkou 6 805 942 Kč. [MŠMT 2018] V roce 2019 bylo podpořeno všech 14 

krajů celkovou částkou 23 851 913 Kč. [Respondent 14] V roce 2020 již tento dotační 

program nebyl vyhlášen. [MŠMT] 

Nástrojem pro naplňování cílů Koncepce 2014-2020 byl také program Erasmus+, u 

jehož realizace klade Evropská komise velký důraz na propojování cílů programu s národními 

politikami mládeže; v českém kontextu se jedná o Koncepci podpory mládeže 2014-2020. Za 

tímto účelem spolupracoval odbor mládeže s Domem zahraniční spolupráce, který vedl 

databázi podpořených projektů ve vazbě na tematické oblasti Koncepce. „Obecnými cíli 

programu Erasmus+ mládež jsou v souladu s koncepcí rozvíjení kompetencí mladých lidí 

(znalosti, dovednosti, postoje) a stejně tak pracovníků s mládeží skrze neformální vzdělávání, 

a to zejména v těchto oblastech: Participace v demokratickém životě a na trhu práce, aktivní 

občanství, interkulturní dialog, sociální inkluze a solidarita.“ [Střednědobé vyhodnocení 

Koncepce 2014-2020] Pro strategický cíl SC8 byla důležitá především Klíčová akce 3 – 

Strukturovaný dialog s mládeží, která bude popsána v následující podkapitole. 

 

4.4.3. Naplňování cíle SC8: Podpora participace mládeže 

 

Tato podkapitola je zaměřena na vyhodnocení naplnění cíle SC8 – Podporovat aktivní 

zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a 

demokratického života.  Podkapitola zahrnuje výsledky formálního hodnocení ze strany 

MŠMT, které vychází ze střednědobého monitoringu, a průběžného vyhodnocení expertní 

skupiny a neveřejné zprávy k vyhodnocení tohoto cíle. Dále obsahuje zhodnocení naplnění 

cíle SC8 skrze provedené odborné rozhovory; a dopady Koncepce 2014-2020 na participaci 

mládeže, která vzhledem k absenci indikátorů měření dopadů vychází ze sociálních výzkumů 

dostupných především v portálu Mládež v číslech.  

Hlavními nástroji naplňování cíle SC8 byly Programy státní podpory práce s dětmi a 

mládeží pro nestátní neziskové organizace; Strukturovaný dialog s mládeží; projekt Mládež v 

kraji; žákovské parlamenty; dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na 
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krajské úrovni“; dotační program Erasmus+ a činnost místních akčních skupin. Tento cíl byl 

naplňován rovněž ve spolugesci s Ministerstvem kultury skrze vzdělávací aktivity knihoven a 

dalších institucí. Jako nástroj naplňování cíle SC8 sloužily také výzvy v rámci operačního 

programu OP VVV a od roku 2016 i Program Mládežničtí delegáti OSN. Seznam nástrojů 

vychází z informací získaných během odborné stáže na MŠMT, z provedených rozhovorů a 

dokumentů, které mi byly poskytnuty ze strany MŠMT.   

 

a) Výsledky formálního hodnocení plnění cíle SC8 

Jak vyplynulo ze strany MŠMT, cíl podpory participace mladých lidí byl naplňován skrze 

několik programů a projektů. Vzhledem k tomu, že v této kapitole vycházím ze střednědobého 

a průběžného vyhodnocování, je pokryto především období do roku 2019. Jelikož chybí 

informace o jasném naplnění všech jednotlivých podcílů strategického cíle SC8, 

vyhodnocování je zaměřeno obecně na naplnění cíle SC8.  

Jedním z hlavních implementačních nástrojů MŠMT pro naplnění cíle SC8 byla 

podpora organizací dětí a mládeže pro neformální vzdělávání. Tato podpora probíhala skrze 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace, v rámci 

kterých byly podpořeny různého organizace a projekty na podporu participace (například 

v roce 2018 bylo na participaci zaměřeno 36 z 99 podpořených projektů). [MŠMT, průběžný 

monitoring plnění cíle SC8] Jedním z podpořených projektů byla iniciativa Mládež v kraji, 

která probíhala od roku 2013. Projekt Mládež v kraji byl max. z 50 % financovaný z dotace 

MŠMT a min. z 50 % z dalších zdrojů. [MŠMT, průběžný monitoring plnění cíle SC8] 

Z monitoringu MŠMT vyplývá, že do projektu bylo zapojeno v letech 2016-2018 až 5 krajů a 

bylo realizováno 107 (2016), 90 (2017) a 75 (2018) mládežnických iniciativ. [MŠMT, 

průběžný monitoring plnění cíle SC8] Výsledky projektu jsou dále rozpracovány v rámci 

vyhodnocení cíle SC8 z pohledu dotázaných aktérů. 

Ve spolugesci s Ministerstvem kultury byl strategický cíl SC8 naplňován skrze 

edukační a doprovodné programy pro děti a mládež. Z nabídky programů to byla Technika 

v diktaturách v Národním technickém muzeu, programy zaměřené na nové a současné umění, 

či vzdělávací programy k 30. výročí sametové revoluce (prohlídky výstav, přednášky, 

workshopy) v Národním muzeu. Zároveň probíhaly workshopy pro školní mládež v rámci 

seminářů nabízených školám. [MŠMT, průběžný monitoring expertní skupiny] 
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Nástrojem pro naplňování cíle SC8 byl také operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) v gesci MŠMT, v jehož rámci bylo možné v období 2014-2020 čerpat 

finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Z monitoringu 

MŠMT vyplývá, že pro téma podpory participace byly relevantní dvě proběhlé výzvy. První 

byla Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II, do které se bylo možné 

přihlásit od června do září 2017. Jednou z šesti povinně volitelných aktivit byla podpora 

kompetencí pro demokratickou kulturu.  

Tato aktivita byla realizována skrze 13 individuálních koncepčních projektů, na které 

bylo vynaloženo celkem 86 078 624,28 Kč. Cílem aktivity byla „tvorba a ověření programů 

zaměřených na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu (včetně naplňování opatření 

Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020). Cílem je podporovat zejména aktivní 

zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a 

demokratického života.“ [MŠMT, průběžný monitoring plnění cíle SC8] Nejvyšší dotaci 

získalo Centrum pro studium demokracie a kultury s projektem Občanský průkaz 4.0 - 

kompetence pro demokratickou kulturu. [MŠMT, průběžný monitoring plnění cíle SC8] 

Tento projekt byl zahájen v roce 2018 a jeho cílem byla „podpora aktivního zapojení žáků SŠ 

do občanského života v demokratické společnosti“ [Občanský průkaz 4.0]. Projekt obsahuje 

čtyři vzdělávací programy pro učitele a databázi s online materiály pro občanskou výchovu na 

školách. V současnosti je do projektu zapojeno 14 středních škol. [Občanský průkaz 4.0] 

Druhou výzvou byla Výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, 

jejíž cílem byla podpora „spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských 

zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center 

zřizovaných NNO) při rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků“ [MŠMT, 

průběžný monitoring plnění cíle SC8]. Výzva byla vyhlášena v období od listopadu 2017 do 

ledna 2019 a participace byla podpořena skrze tři oblasti aktivit: podpora žákovských 

parlamentů, aktivity podporující dobrovolnictví a Strukturovaný dialog s mládeží. [MŠMT, 

průběžný monitoring plnění cíle SC8] „Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s 

mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci politik a mladými 

lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má probíhat ve fázi 

příprav, realizace i hodnocení politik. Cílem je zajištění kvalitní participace mladých lidí na 

veřejném dění, které se mladých lidí dotýká. Zároveň podporuje dialog mezi mladými lidmi a 
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tvůrci politik ve všech oblastech, které se mladých lidí dotýkají.“ [Střednědobé vyhodnocení 

Koncepce 2014-2020] 

Strukturovaný dialog s mládeží byl podpořen také skrze program Erasmus+ (podpora 

strukturovaného dialogu s mládeží KA3), který „navazuje na projekty participativní 

demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013) pro podporu 

neformálního vzdělávání“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020]. Projekty v rámci 

dialogu mládeže byly zaměřeny na „na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na 

národní, regionální i lokální úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé 

interakce s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti.“ [Erasmus+] 

Jak vyplývá ze střednědobého vyhodnocení Koncepce 2014-2020, v letech 2014-2016 

tvořily v rámci Klíčové akce 3 největší podíl z hlediska tematických oblastí projekty 

zaměřené na „oblast participace a aktivní občanství (36,8 %), dialog s osobami s rozhodovací 

pravomocí (34,2 %) a Evropské občanství a demokracii (10,5 %)“ [Střednědobé vyhodnocení 

Koncepce 2014-2020]. Zároveň se každý z projektů mohl věnovat více než jedné oblasti. 

V roce 2014 bylo v rámci Klíčové akce 3 podpořeno 7 organizací (celková částka 175 792 

Kč), v roce 2015 byly podpořeny 2 organizace (celková částka 37 216 Kč), v roce 2016 počet 

stoupl na 5 organizací (celková částka 153 824 Kč), v roce 2017 se zapojilo 8 organizací 

(celková částka 169 408 Kč), v roce 2018 6 organizací (celková částka 170 269 Kč) a v roce 

2019 5 organizací (celková částka 173 252 Kč). [Erasmus+] 

Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020 dále ukázalo, že zapojování mladých 

lidí bylo v období 2014-2016 podporováno částečně také skrze Klíčové akce 1 a 2. Z hlediska 

tematického pokrytí v Klíčové akci 1 se téma participace objevilo v 258 projektech, téma EU 

občanství v 69 projektech, podnikavost mladých ve 32 projektech a společenský dialog ve 29 

projektech. V Klíčové akci 2 participace byla tématem u 12 projektů, podnikavost mladých u 

8 projektů a klíčové kompetence u 3 projektů. [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-

2020] 

Implementačním nástrojem MŠMT byl od roku 2016 také Program Mládežničtí 

delegáti OSN, který organizovalo MŠMT ve spolupráci s ČRDM a Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR. V roce 2016 se dvě delegátky zúčastnily „zasedání Valného 

shromáždění OSN a spolupráce se Stálou misí ČR při OSN, především na téma lidskoprávní 

agendy a Agendy 2030 – udržitelný rozvoj. V návaznosti na program probíhají besedy na 
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školách s mladými delegátkami OSN“. [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] Dva 

delegáti byli vybráni pro každý následující ročník. Mezi aktivity v rámci tohoto programu 

patřily například projevy na Valném shromáždění OSN a proslovy na zasedání Komisí. 

V roce 2020 se delegátky podílely také na přípravě dokumentu The Hague Youth Manifesto 

2020, či na přípravě brožur „Lidská práva & Ty“ a „Co dělat po střední škole?“. [Program 

Mladých delegátů ČR do OSN] 

 

b) Vyhodnocení plnění cíle SC8 z pohledu dotázaných aktérů 

Strategický cíl SC8 byl naplňován skrze několik různých implementačních nástrojů. Tento cíl 

mělo v gesci MŠMT společně s MK a v této kapitole bude popsáno jeho plnění z pohledu 

dotázaných expertů a organizací. V této kapitole budou shrnuty názory aktérů, kteří se podíleli 

na implementaci Koncepce 2014-2020 v kontextu podpory participace. Dále budou shrnuty 

výsledky rozhovorů s organizacemi, které byly podpořeny v Programech státní podpory práce 

s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Tyto organizace se prostřednictvím 

svých projektů podílely na podpoře participace mladých lidí a naplňovaly tak strategický cíl 

SC8 Koncepce 2014-2020.  

Na naplňování strategického cíle SC8 se jako spolugestor podílelo MK. Ministerstvo 

kultury mělo plnit čtyři konkrétní úkoly. Příkladem takovéhoto naplňování bylo využití 

knihoven jako místa občanského vzdělávání mládeže, kdy jsou průběžně realizovány aktivity 

v rámci standartních kulturně výchovných činností knihoven. V období 2014-2016 bylo 

navrhováno ve spolupráci s knihovnami také uskutečnění projektu mapování informačních 

kanálů poskytujících informace o participaci dětí a mládeže a uskutečnění projektu pro sdílení 

a využívání informačních kanálů mezi neziskovými organizacemi školami, školskými 

zařízeními a mládeže v oblasti zapojování. V tomto období uvedené projekty nebyly 

uskutečněny a období od roku 2017 se bude teprve vyhodnocovat. [Respondent 6] 

Jedním ze zmiňovaných nástrojů pro zapojování mladých lidí byl Strukturovaný 

dialog s mládeží. V období 2014-2020 bylo podporováno zapojení mladých lidí skrze různé 

aktivity, viz například Evropské týdny mládeže. Zároveň probíhaly aktivity na základě 

zapojení mladých ambasadorů, díky čemuž docházelo ke sdílení dobré praxe. [Respondent 2] 

Vznikla například Kuchařka pro spolky, proběhlo Veřejné fórum Zdravého města a Mladé 

fórum, uskutečnil se program Kreativní demokratická škola. [Strukturovaný dialog] 
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Jako velice důležitý nástroj podpory participace mladých lidí byly označeny 

parlamenty. [R2, odborná stáž MŠMT] Důležitým aktérem byl Národní parlament dětí a 

mládeže, který patřil pod projekt Participace a sdružoval krajské, městské a školní 

parlamenty. Parlamenty se dále mohly spojovat třeba s místními radnicemi, magistráty a 

podobně, což ovšem mohlo narážet na problém ochoty místních politiků parlamenty 

podporovat. [Respondent 4] To byl také problém na školách, kde zase záleželo na ochotě 

ředitelů a zájmu učitelů dané školy. [Respondent 11, 20] 

Obecně může mít zapojování mladých lidí mnoho úrovní. Na úrovni lokální a krajské 

politiky mohou být mladí zapojováni různými způsoby, například skrze zmíněné parlamenty, 

participativní rozpočty pro děti, či skrze podporu veřejného prostoru pro mládež (skateparky 

apod.). Na vyšší úrovni jsou mladí zapojováni do politiky jako takové. [Respondent 2] „No a 

samozřejmě na těch nejvyšších úrovních by měli být ti mladí lidé zapojováni do těch 

pracovních skupin. A o to se my snažíme.“ [Respondent 2] 

Jeden z hlavních nástrojů MŠMT pro naplňování cílů Koncepce 2014-2020 byly 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Ze 

seznamů získaných dotací byly vybrány organizace s projekty zaměřenými na podporu 

participace mladých lidí a se zástupci několika z nich byly provedeny rozhovory. Účelem 

rozhovorů bylo zjistit, jak je cíl SC8 naplňován v praxi, tedy jaké aktivity probíhají v rámci 

projektů a programů, jaký je zájem mladých lidí, jaké jsou další plány a hlavní překážky 

(budou popsány v následující kapitole) a zda aktivity organizací vedou k vyššímu zapojení 

mladých lidí do společenských a demokratických procesů. Tabulka níže znázorňuje základní 

výstupy k jednotlivým projektům, které budou dále popsány pod tabulkou. 
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Název organizace a 

projektu Cílová populace Aktivity na podporu participace  Další plány 

Počet zapojených 

mladých lidí Zhodnocení přínosu projektu 

Akademické Centrum 

Studentských Aktivit, 

Rozvoj aktivní účasti a 

dobrovolnictví mládeže 

Aktivní studenti 

vysokých škol, 

kteří participují 

(řízení či členství 

ve studentských 

organizacích) 

• Podpora aktivních studentů 

• Podpora dobrovolnictví (portál chci pomoct) 

• Doplňková činnost (vzdělávání, poradenská 

činnost, koučink + certifikace projektový 

manažer) 

• Nové projekty (vzdělávání 

sociální sítě) 

• Podpora dobrovolnictví  

• Stávající aktivity 

Přibližně 100 mladých 

lidí  

Lidé aktivní ve studentských 

organizacích zůstávají aktivní i 

nadále – přenáší si to do budoucího 

života (aktivní v politice, neziskové 

organizaci). (Názor respondenta) 

Centrum pro demokratické 

učení, Městské parlamenty 

Základní a střední 

školy Parlamenty (většinou mimo školu) / 

Neexistují ucelená 

data, CEDU ví o 

několika desítkách 

měst, většinou cca od 

10 do 30 lidí  

Záleží na parlamentu (koordinátor, 

podpora města apod.) 

Centrum pro demokratické 

učení, Žákovské parlamenty 

Základní a střední 

školy 

• Podpora aktivního zapojování na škole  

• Aktivity i mimo školu – např. akce v 

domově seniorů či projekt pro město 

• Konference pro Moravskoslezský kraj 

(sdílení zkušeností)  

• Podpora vyjadřování názorů – nebát se. 

Předávání odpovědnosti dětem 

• CEDU – vzdělávání pedagogů  

• Vzdělávání pro 

koordinátory parlamentů 

• Školení pro učitelské sbory  

• Prožitkové kurzy pro děti 

(dovednosti pro parlament, 

stmelení) 

• Koučování a mentoringy 

pro ředitele a učitele 

• Další projekty (např. 

parlamenty v sociálně 

vyloučených lokalitách) 

• V jednom 

parlamentu zapojeno 

24-28 dětí.  

• 186 parlamentů 

(Škola pro demokracii) 

• 439 škol/rok, 16250 

dětí/ rok  

• Parlamenty napomáhají 

proměňovat postoje a dovednosti 

dětí, ale i kulturu školy 

• Evaluace participace neprobíhá 

(nedostatek zdrojů pro výzkum) 

• Školy většinou reagovaly velmi 

pozitivně 

INEX, Inspirace zážitkem – 

neformální vzdělávání a 

participace mladých lidí 

jako cesta k aktivnímu 

občanství 

Mladí lidé ve věku 

od 18 do 30 let 

• Workcampy – krátkodobé dobrovolnické 

projekty ČR/zahraničí (dobrovolnictví jako 

potenciál rozvoje mladých lidí) 

• Spolupráce s místními neziskovými 

organizacemi a obcemi 

• Neformální vzdělávání  

• Prezentace na středních a vysokých školách 

o možnostech zapojení  

• Možnost vytvořit si vlastní projekt (např. 

výroba udržitelných sáčků do obchodů) pro 

absolventy workcampů 

Pokračování projektů a nové 

projekty 

Přibližně 350 

účastníků + 60-70 

vedoucích ročně 

• Účastníci worcampů mají možnost 

stát se vedoucími a následně 

organizátory 

• Posun v participaci 
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Pražský studentský Summit 

Primárně zaměřený 

na středoškoláky, 

částečně 

vysokoškoláky 

• Vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů, 

politiky a veřejného dění 

• Rozvoj dovedností (soft skills – rétoriky, 

práce se zdroji apod.) 

• Připravují ho studenti studentům – 

organizační a realizační tým jsou 

vysokoškoláci  

• Vzdělávací metoda je simulace 

mezinárodních organizací  

• Přednášky na školách 

• Projekt pro základní školy – jednodenní 

vzdělávání a simulace Pokračování projektů 

Přibližně 300 studentů 

ročně 

• Mnoho lidí aktivní i po skončení 

projektu  

• Vznikla Česká středoškolská unie z 

lidí, kteří byli v tomto projektu  

• Dobře fungující networking, kdy se 

setkávají lidé z celé republiky s 

podobnými zájmy 

Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje, projekt 

Mládež v kraji 

Neorganizovaná 

mládež v okolí 

místa bydliště 

Několik projektů ročně. V roce 2020 přibližně 

12 projektů 

Jižní Čechy plánují pro rok 

2021 9 projektů 

Do sta mladých lidí za 

rok 

Záleží na mladých lidech, extrémní 

zájem není 

Rada dětí a mládeže 

Jihomoravského kraje, 

projekt Mládež v kraji 

Neorganizovaná 

mládež v okolí 

místa bydliště 

Za dobu trvání bylo realizováno 93 projektů 

(strop 30 000 kč na projekt). Projekty 

realizovaly mládežnické iniciativy, součástí 

byla i prezentace záměru 

Rada fungovala do roku 

2016 

Zapojilo se přibližně 

4-6 mladých lidí na 

projekt (na větší i 10-

20 lidí). Projekt mohl 

zasáhnout přibližně 

2000 lidí 

Několik projektů bylo hybatelem 

změny (10 % projektů). Příkladem 

byl projekt Loďmistři No.1 

Rada dětí a mládeže 

Plzeňského kraje, projekt 

Mládež v kraji 

Neorganizovaná 

mládež v okolí 

místa bydliště 

Několik projektů za rok, jejich cílem je 

podpora participace mladých lidí  

Pokračování a další 

projekty: např. Koncept 

krajských spojek  

Několik desítek za rok, 

V roce 2019 zhruba 

120 mladých lidí, V 

roce 2020 zhruba 40 

mladých lidí / 
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Rada dětí a mládeže kraje 

Vysočina, z.s., projekt 

Mládež v kraji 

Neorganizovaná 

mládež v okolí 

místa bydliště 

Realizováno je 15–20 projektů ročně. Jejich 

zaměření je velmi široké  

• Projekty tvoří sami mladé lidí (vždy skupina 

minimálně 4 lidí ve věku 15–26 let z nichž je 

jeden starší 18 let).  

• Realizátoři projdou na začátku povinným 

víkendovým školením, kde se učí např. napsat 

projekt, hospodařit s finančními prostředky. 

• Víkendové školení je pro mladé lidi velkým 

přínosem i do budoucna. 

Pokračování projektu a 

snaha zapojit další města, 

kde se zatím nepodařila 

navázat spolupráce (Jihlava, 

Pelhřimov)  

Mezi 70 a 120 

mladých lidí za rok  / 

Salesiánská asociace Dona 

Boska, z. s., projekt 

Dobrovolnictvím k 

aktivnímu občanství 

Mladí lidé ve věku 

od 18 do 35 let 

• Podpora aktivního zapojování skrze 

dobrovolnictví  

• Cílem je probuzení aktivního občanství 

• Podpora aktivního zapojování v ČR s novým 

pohledem ze zahraničí  

• Pomoc v občanském rozvoji – přednášky, 

vlastní fundraising a další Pokračování projektu 

240 mladých lidí 

vyjelo, kurzem prošlo 

přibližně 300 mladých 

lidí 

Tři čtvrtě se i po návratu aktivněji 

zapojuje v přípravě pro další 

dobrovolníky 

Studentská Agora 

Studenti středních 

škol 

• Vzdělávací projekt, který vede mladé k 

porozumění médiím, k rozlišení dezinformací, 

k toleranci a porozumění věcem veřejným 

• Studenti prostřednictvím debatní soutěže v 

tom, aby byli aktivními a vzdělanými občany, 

kteří dokážou formulovat a obhájit svůj názor, 

a kterým není lhostejné, co se okolo nich děje. 

• Realizace v různých krajích a školách 

• Výchova k samostatnému myšlení, 

vystupování, vedení dialogu a diskutování 

• Možnost blíže seznámit s aktuálními 

společenskými tématy diskutovanými ve 

vzdělávání nebo na domácí i zahraniční 

společenské a politické scéně 

• Pokračování projektu a 

další programy a projekty na 

podporu aktivního občanství 

mládeže 

• Např.: Studentské 

simulované zastupitelstvo a 

Studenti tvoří město 

V posledních letech 

vždy zapojeno zhruba 

300–400 studentů 

středních škol. 

• Mezi výstupy projektu každoročně 

patří zejména počet proškolených 

studentů (na vzdělávacích 

seminářích) a počet studentů, kteří se 

zúčastní debatní soutěže 

(regionálních kol i finále) 

• Úroveň nabytých dovedností 

(především soft skills) je hodnocena 

ve slovních či dotazníkových 

evaluacích na programech nebo po 

jejich skončení. 

Tabulka č.2: Přehled dotázaných organizací a základních informací k jejich projektům. Tyto organizace získaly finanční podporu z MŠMT v průběhu let 2014-2020 a podílely se na 

naplňování cíle SC8. Zdroj: autorka na základě provedených rozhovorů.  
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V rámci neformálního vzdělávání je v České republice podporováno zapojení 

mladých lidí do společenských a demokratických procesů rozmanitými projekty a 

programy. Jedním z podporovaných programů byla Mládež v kraji, jež se zaměřovala na 

neorganizovanou mládež na lokální úrovni. [R1, odborná stáž MŠMT] Odbor pro mládež 

na MŠMT stál u zrodu programu po obsahové a metodické stránce. V současnosti již 

taková spolupráce neprobíhá a program probíhá v jednotlivých krajích samostatně. 

„Spolupráce a konzultace probíhají mezi jednotlivými krajskými radami dětí a mládeže, 

které jsou nositeli programu v jednotlivých krajích.“ [Respondent 18] 

Účelem programu Mládež v kraji je podpořit mladé lidi v aktivní a přímé účasti na 

činnostech, které si sami navrhnou. Projekty iniciativ pomáhají rozvíjet mladé lidi a 

přinášet prospěch veřejnosti. [Mládež v kraji] „Pokud chceme, aby mládež něco dělala, tak 

je potřeba dát jim dvě věci – zodpovědnost a důvěru. Pokud tam není důvěra, tak to 

nefunguje. (…) Smyslem toho projektu bylo učení se činností (learning by doing). 

Vyzkoušením si. Tato metoda tady v rámci těch iniciativ byla aplikována.“ [Respondent 7] 

Část projektů realizovaných v rámci programu Mládež v kraji je možné považovat 

za hybatele změny (zhruba 10 %), neboť vedly mladé lidi k tomu, aby pokračovali i po 

jejich skončení. [Respondent 7] Zároveň se mladí lidé učili i dalším dovednostem, jako 

bylo prezentování záměru [Respondent 7], tvorba a obhajoba projektu, či hospodaření s 

financemi [Respondent 18]. Zároveň úspěšnost programu závisela na zájmu mládeže o 

zapojení, [Respondent 10], jelikož pro Rady dětí a mládeže nemusí být snadné 

neorganizovanou mládež vyhledávat [Respondent 8]. „Mám-li to stručně zhodnotit zpětně, 

tak projet byl na poměry MŠMT nesmírně vizionářský a odvážný, ale za současných 

pravidel státní správy, nutnosti dalších 50% zdrojů, navázání na roční cyklus je obtížně 

proveditelný.“ [Respondent 7] Kromě programu Mládež v kraji realizují Rady dětí a 

mládeže v krajích i další projekty a aktivity. Příkladem je Koncept krajských spojek 

v Plzeňském kraji zaměřený na oslovování spolků v příhraničních oblastech. Jedná se o 

snahu spojit se s místními, kteří znají tamní lidi a potřeby daného místa. [Respondent 8]  

Dalším důležitým nástrojem pro podporu zapojování mladých lidí byly v kontextu 

Koncepce 2014-2020 žákovské parlamenty. Jedná se o nástroj, který se snaží vtáhnout děti 

a mládež do procesů na škole. Učitelé jsou v žákovských parlamentech (především pak u 

starších dětí) spíše průvodci, kteří nechávají dětem prostor pro to, aby samy hledaly 

možnosti podpory školy. Principem je tak podpora zodpovědnosti, ale i podpora nebát se 
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vyjádřit svůj názor. [Respondent 11] Zároveň mohou mít žákovské parlamenty přesah i 

dál, jako příklad byl zmíněn projekt pro domov seniorů či projekt pro město. [Respondent 

11] 

U žákovských parlamentů není důležité rozvíjet dovednosti pouze mladých lidí, ale 

i pedagogů. Užitečné může být vzdělávání a rozvoj kompetencí, ale i metodická podpora 

pro realizaci parlamentů. [Respondent 20] Vzhledem k neexistenci jasného návodu na to, 

jak mají parlamenty probíhat [Respondent 9, 11, 20], je to podstatný krok. Parlamenty totiž 

představují systematickou podporu participace na školách a umožňují vysvětlovat 

občanské vzdělávání směrem k pedagogům, což vede k rozvoji občanství. Občanské 

vzdělávání má často v kontextu České republiky negativní zabarvení a žákovské 

parlamenty často slouží jako „ledoborce“, kdy „škola ani neví, že se občansky vzdělává a 

pak zjistí, že se proměňuje kultura té školy, postoje dětí, jejich dovednosti“. [Respondent 

20] 

Méně běžnou formu představují městské parlamenty, které vznikají většinou mimo 

školu. I v tomto případě se jedná o snahu podporovat mladé, aby aktivita vycházela od nich 

samotných. [Respondent 9] Hlavní motivací pro jejich koordinaci v CEDU byla poptávka 

ze strany místních akčních skupin (MAS ČR), které během řešení podpory participace 

často dospěly k městským parlamentům. [Respondent 20] Parlamenty se mezi sebou liší, 

někde mohou být více politické, někde více volnočasové s projekty pro město. 

[Respondent 9] V některých případech mohou být spíše formální, záleží tedy na 

koordinátorovi daného parlamentu. Jako příklad dobré praxe byl uveden městský 

parlament na Praze 7. [Respondent 20] 

Jak již bylo zmíněno, neexistuje návod, jak mají parlamenty vypadat. V případě 

žákovských parlamentů si jej každá škola přizpůsobuje podle sebe. U městských 

parlamentů záleží na koordinátorovi. Společným faktorem je však potřeba ochoty zapojit 

se a podporovat parlamenty, ať už ze strany ředitelů škol, učitelů či starostů. [Respondent 

9, 11, 20] Ne každý starosta je ochotný podporovat městské parlamenty, když je možné 

vložit peníze jinam. [Respondent 9] Stejně tak ne každý učitel si myslí, že jsou žákovské 

parlamenty užitečné. [Respondent 11] Pro jejich rozvoj je tudíž zásadní nadšení pro věc a 

přesvědčení, že parlamenty mají smysl. Parlamenty jsou ze strany škol nicméně často 

hodnoceny kladně [Respondent 20] a o plnění účelu svědčí pokračující zájem. Bohužel 

zatím není systematicky vyhodnocován dopad parlamentů na další zapojování mladých 
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lidí. Za posun pak lze považovat fakt, že MŠMT zmiňuje parlamenty ve svých koncepcích 

a strategiích jako samozřejmost, jako něco důležitého. [Respondent 20] 

Zajímavým projektem v rámci dané tematiky je tvorba parlamentů ve vyloučených 

lokalitách a na středních odborných školách. Sociální vyloučení se u dětí propisuje do 

jejich občanství, kdy nevěří samy sobě, systému či demokratickým institucím a principům. 

Jejich rozvoj je tedy zásadní a CEDU již třetí rok podporuje školy v sociálně vyloučených 

lokalitách (především Ústecký kraj). Podobně je tomu u středních odborných škol, kde 

podle výzkumů dochází k častějšímu výskytu extremistických či nedemokratických 

tendencí. [Respondent 20] 

S rozvojem participace je spojena také podpora dobrovolnictví, které, jak se 

ukázalo během rozhovorů, je účinným nástrojem pro aktivizaci mladých lidí. I přes to, že 

jsou dobrovolnické projekty často realizovány v zahraničí, očekává se prospěch v rámci 

České republiky. Dobrovolnictví je nástrojem pro podporu aktivního zapojování, jehož 

cílem je probuzení aktivního občanství. [Respondent 12] Dobrovolníci se pak často 

zapojují i po skončení projektů, například skrze přednášky, další projekty či podporu 

nových dobrovolníků. [Respondent 12, 16] Témata dobrovolnických projektů mohou být 

různá. U projektu Inspirace zážitkem: neformální vzdělávání a participace mladých lidí 

jako cesta k aktivnímu občanství byly workcampy rozděleny do čtyř kategorií: pomoc 

komunitě, pomoc památkám, sociální projekty a environmentální projekty. Posun 

v participaci nastává skrze cyklus, v němž je podporováno následné zapojení dobrovolníků 

jako vedoucích a organizátorů. Podporovány jsou také další následné vlastní projekty, jako 

příklad byl uveden projekt výroby udržitelných sáčků do obchodů. [Respondent 16] 

Skrze projekt Rozvoj aktivní účasti a dobrovolnictví mládeže byli dále podporováni 

aktivní studenti vysokých škol, kteří byli členy studentských organizací či je řídili. V tomto 

případě se předpokládalo aktivní zapojení mladých lidí a skrze vzdělávací a další aktivity 

byl podporován rozvoj jejich dovedností, stejně jako činnosti dané organizace. 

[Respondent 17] V neposlední řadě pak byla podpora participace mladých lidí 

uskutečňována skrze zapojení do Pražského studentského Summitu a do Studentské Agory. 

Tyto dva projekty se zaměřují na podporu aktivního zapojování mladých lidí a rozvoj 

dalších dovedností, jako je rétorika, práce se zdroji [Respondent 15] a schopnost 

formulovat a vyjadřovat svůj názor [Respondent 19]. Oba projekty zároveň přinášejí 
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možnost doplnění formálního studia na školách a zvýšení povědomí o aktuálních tématech 

a domácím i zahraničním dění.  

Projekty získávaly finance během období 2014-2020 z již zmíněných programů 

státní podpory. Rady mládeže v krajích byly ze strany MŠMT financovány z max. 50 % a 

zbývající finance si musely Rady získat ze soukromých zdrojů (např. z krajů či obcí). Jak 

vyplynulo z rozhovorů se zástupci jednotlivých krajských Rad dětí a mládeže, tento způsob 

financování mohl způsobovat problémy. Zkušenosti se v jednotlivých krajích lišily, 

v některých krajích byly aktivity podporovány ze strany kraje či obce, v dalších však při 

neochotě podpory ze strany lokálních politiků vyvstával problém financování. U Rady dětí 

a mládeže Jihomoravského kraje to vedlo k pozastavení činnosti. I další projekty jsou často 

financovány z dalších zdrojů, případně od soukromých dárců. V případě CEDU byly 

získány peníze skrze grantové výzvy, jejich záměrem je ovšem financovat činnosti bez 

dotací.  

Celkově z rozhovorů vyplynula snaha jednotlivých aktérů zasadit se o zvyšování 

participace mladých lidí. U jednotlivých projektů se ukazuje, že část mladých lidí zůstává 

aktivní i po skončení projektu a podílejí se na dalších aktivitách. Jednotlivé nástroje tak 

přispívají k rozvoji participace, není ovšem jasné, do jaké míry. Komplexní monitoring 

dopadů potřebuje výrazně vyšší zdroje, a to jak finanční, tak i personální. Do budoucna je 

potřeba zamyslet se nad tím, jak zaujmout ty skupiny mládeže, které nemají k participaci 

predispozice, a jak umožnit participovat těm, kteří k tomu nemají prostředky.  

 

c) Dopady Koncepce 2014-2020 na aktivní zapojení mladých lidí 

Jedním z cílů Koncepce 2014-2020 bylo zvýšení zapojení mládeže do společenských a 

demokratických procesů. V této kapitole budou stručně zhodnoceny reálné efekty, kterých 

mělo být realizací Koncepce dosaženo. Jinými slovy, zda došlo ke zvýšení participace 

mládeže od období přijetí této Koncepce. Vycházím zde z informací získaných skrze 

rozhovory s organizacemi, jež obdržely dotace od MŠMT na projekt zaměřený na podporu 

zvyšování participace mladých lidí. Dále vycházím z informací dostupných v Národním 

registru výzkumů o dětech a mládeži (projekt Mládež v číslech), které jsou doplněny o 

aktuální dostupná data některých výzkumů, a z průběžného monitoringu připravovaného 

pro MŠMT.  
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Jak již bylo zmíněno v předchozích podkapitolách, v rámci Koncepce 2014-2020 

chyběly indikátory pro měření dopadu na cílovou populaci. Je tedy těžké určit, jakých 

reálných efektů bylo skrze Koncepci dosaženo. Vzhledem k absenci systematického 

vyhodnocování nástrojů, např. působení parlamentů či podpořených organizací, není 

možné přesně určit, do jaké míry se na vlivu podílelo působení Koncepce 2014-2020 a do 

jaké míry šlo o další faktory. Z provedených rozhovorů s podpořenými organizacemi 

vyplynulo, že ze strany mládeže existuje zájem o projekty zaměřené na zvyšování 

participace. Dále se u těchto projektů ukázalo, že účast v těchto projektech u některých 

mladých lidí vedla k dalšímu zapojování. Informace ke zhodnocení přínosů projektů jsou 

shrnuty v tabulce v předchozí kapitole. Ani v případě projektů nebyl dále systematicky 

monitorován dopad projektu na participaci mladých lidí, přesto však z rozhovorů vyplynul 

posun v rozvoji občanských kompetencí. V případě dobrovolnických projektů bylo 

zmíněno následné zapojování mladých lidí do aktivit dané organizace a do podpory nových 

dobrovolníků. [Respondent 12, 16] Dobrovolníci se také v některých případech stávali 

organizátory workcampů, či vytvářeli vlastní projekty na podporu okolí. [Respondent 16] 

Pozitivně byl hodnocen vliv žákovských parlamentů, skrze něž je mládež vedena 

k samostatnému rozhodování a participaci v rámci školy. Skrze parlamenty nedochází 

pouze k rozvoji dovedností dětí, ale může dojít také k proměně kultury školy. [Respondent 

20] V rámci dotazovaných projektů byl jako posun hodnocen rozvoj dalších dovedností 

mladých lidí, jako jsou rétorické dovednosti, prezentace názoru, soft skills a další. 

[Respondent 15, 19] Pozitivním dopadem byl také networking mezi účastníky projektu, při 

němž docházelo k setkávání mladých lidí s podobnými zájmy z celé republiky. To vedlo 

k následným aktivitám zapojených lidí a v některých případech i k tvorbě dalších projektů, 

jako např. Česká středoškolská unie. [Respondent 15] Na další participaci může mít vliv i 

účast ve studentských organizacích. Jak potvrzuje praxe, lidé aktivní v rámci studentských 

organizacích na vysoké škole často zůstávají aktivní i nadále. [Respondent 17] 

Pokud se podíváme obecněji na trendy v oblasti participace mládeže na veřejném 

dění, tak platí, že na portálu Mládež v číslech a v rámci průběžného monitoringu plnění 

cílů SC8 na MŠMT byly sledovány skrze některé výzkumy mládeže. Jedná se však pouze 

o ilustraci trendů, které ovlivnily i jiné faktory než plnění Koncepce 2014-2020. Jedním 

z výzkumů zaměřených na mládež byl výzkum Flash Eurobarometr 455 on Youth z let 

2014 a 2017, který měřil účast v organizovaných aktivitách v uplynulých 12 měsících. 
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Z výsledků vyplynulo zvýšení účasti mladých lidí v klubech mládeže, kulturních 

organizacích, politických organizacích či politických stranách, organizacích zaměřených 

na environmentální podporu a podporu lidských práv a globálního rozvoje, a v kategorii 

jiné nestátní organizace. Celkově se snížila neúčast v organizovaných aktivitách z 55 % 

v roce 2014 na 48 % v roce 2017. Nejvíce se mladí lidé zapojovali v rámci sportovních 

klubů, kulturních organizací a klubů mládeže. [Mládež v číslech] 

  2014 2017 

Sportovní klub 24 23 

Klub mládeže, volnočasový klub nebo jakýkoliv druh organizace dětí a mládeže 14 17 

Kulturní organizace 18 19 

Politická organizace nebo politická strana 5 6 

Místní organizace usilující o zlepšení místní komunity 9 9 

Organizace aktivní v oblasti klimatických změn nebo životního prostředí 4 6 

Organizace podporující lidská práva nebo globální rozvoj 5 7 

Jiná nestátní organizace 6 12 

Žádná z výše uvedených 55 48 

Tabulka č. 3: Zdroj: Národní registr výzkumů o dětech a mládeži. Zdroj dat: Eurostat, Flash Eurobarometer on Youth. 

Odpovědi na otázku: V posledních 12 měsících účastnil ses nějaké aktivity následujících organizací? Bylo možné vybrat 

více odpovědí.  

 

Z průzkumů European Value Study z let 2008 a 2017 vyplynulo, že se zvýšila 

důležitost politiky v životě mladých lidí (ve věku 15 až 19 let). Jako velice či spíše 

důležitou ji označilo v roce 2008 necelých 18 % a v roce 2017 to již bylo více než 26 %. 

Zvýšila se také účast v politických organizacích či stranách a to z 2,4 % v roce 2008 na 3,5 

% v roce 2017. Zájem o politiku byl v roce 2017 o 4 % vyšší. [MŠMT, průběžný 

monitoring plnění cíle SC8] 

Dalším ukazatelem pro porovnání zapojování mladých lidí byla účast ve volbách. 

Při porovnání let 2014 a 2017 na datech dostupných z Eurostatu vyplývá, že se snížila 

účast ve volbách na všech úrovních. Nejvýraznější pokles nastal u voleb na místní a státní 

úrovni. Obecně nejnižší byla účast v evropských volbách, kde dosahovala 22 % v roce 

2014 a 14 % v roce 2017. [Mládež v číslech] 

 



 

 

67 

 

  2014 2017 

Místní volby 59 34 

Krajské volby 44 41 

Státní volby 57 36 

Evropské volby 22 14 

Tabulka č. 4: Zdroj: Národní registr výzkumů o dětech a mládeži. Zdroj dat: Eurostat.  Účast mladých ve volbách dle 

Eurostat (v %). 

 

Na trendy v oblasti participace mladých lidí je zaměřeno také dotazníkové šetření 

Člověka v tísni mezi studenty středních škol. Tato šetření proběhla v letech 2014, 2017 a 

2020 a zaměřovala se na sledování proměn v názorech středoškoláků v různých oblastech. 

Ukázalo se, že jako největší problém České republiky považovali studenti v roce 2020 

nejčastěji politickou reprezentaci (61 %), což je nárůst oproti předchozím rokům. Méně 

studentů oproti roku 2017 považovalo za problém positivitu obyvatel (pokles z 18 % na 13 

%). Co se týče společenské angažovanosti, o možnosti ovlivnit řešení problémů obce i 

společnosti byla v roce 2020 přesvědčena více než čtvrtina studentů (28 %). Jejich podíl se 

od roku 2017 téměř nezměnil, avšak oproti roku 2014 došlo k nárůstu z necelých 20 %. 

„Beze změny je také podíl respondentů, kteří jsou ochotní být veřejně aktivní (41 %). Mírně 

ale mezi nimi narostl podíl těch, kteří již jsou aktivní (z 11 % na aktuálních 14 %), zatímco 

podíl těch, kteří se teprve chystají být aktivní, o tři procenta poklesl. V zásadě lze podíl 

aktivních/neaktivních chápat jako setrvalý – téměř 86 % studentů se deklarovalo jako 

zatím neaktivních.“ [Jeden svět na školách 2020] 

Nejčastější veřejnou aktivitou bylo v roce 2020 podepsání online petice (42 %, 

v roce 2017 34%). „Fyzicky petici podepsalo 21 % studentů (pokles proti roku 2017 o 10 

%). Necelá pětina (17 %) se zúčastnila demonstrace. Podíl těch, kteří se aktivně účastnili 

nějaké diskuse či přednášky (i online), oproti roku 2017 klesl. Podíl na realizaci nějaké 

aktivity v obci je oproti roku 2017 také nižší. Politikovi či straně již napsalo 7 % studentů 

(podobně jako v roce 2017).“ [Jeden svět na školách 2020] Nízký byl obecně zájem o 

členství v politické straně, které plánovalo v roce 2020 8 % dotázaných. Nejčastěji 

zmiňovanými důvody nízké osobní angažovanosti mladých lidí bylo dle studentů 

„znechucení politikou a společenským děním (33 %, malá informovanost o způsobech 

zapojení (29 %), strach z posměchu vrstevníků (27 %) a také obecná lhostejnost (25 %). 

Tyto důvody byly nejčastěji uváděny také v roce 2017.“ [Jeden svět na školách 2020] Od 
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roku 2014 nicméně klesá podíl těch, kteří jako důvod nízké angažovanosti uvádějí příliš 

mnoho času stráveného na internetu. [Jeden svět na školách 2020] 

Vhled do této tematiky nabízí také výzkum Generace svobody z roku 2019. Jak 

ukázaly výsledky, 81 % mladých lidí si myslí, že je důležité účastnit se každých voleb, 

které se konají. Dále 65 % procent respondentů uvedlo, že má smysl dělat, co můžu pro 

životní prostředí, a to i přesto, že ostatní nedělají totéž. Podle názorového rozložení byly 

z mladých lidí utvořeny čtyři základní skupiny: systémoví hackeři, vyloučení skeptici, 

proevropští liberálové a angažovaní světoobčané. [Generace svobody 2019] 

Z výsledků vybraných výzkumů a z jejich porovnání vychází, že došlo k určitým 

proměnám od roku 2014. Podle výsledků Eurobarometru došlo k poklesu účasti mladých 

lidí na všech typech voleb a naopak ke zvýšení účasti v organizovaných aktivitách. 

Z výsledků šetření Člověka v tísni na středních školách vyplynuly pouze částečné 

proměny. Oproti roku 2017 poklesla účast v některých veřejných aktivitách, naopak oproti 

roku 2014 se zvýšilo přesvěcení o možnosti ovlivňovat společenské problémy. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu této podkapitoly, v rámci Koncepce 2014-2020 nebyly nastaveny 

indikátory pro sledování dopadů na cílovou populaci. Nelze tedy přesně říct, do jaké míry 

ovlivnila Koncepce míru zapojení a názory mladých lidí v této oblasti. Jak ovšem 

vyplynulo z rozhovorů s organizacemi, podpořené projekty se podílely na zvyšování 

zapojení a dovedností mladých lidí. Docházelo mimo jiné k výměně kontaktů, či dalšímu 

zapojování. Jako problém měření dopadů obecně vyplynul nedostatek zdrojů – finančních i 

personálních, pro značně rozsáhlý výzkum, který takovéto měření vyžaduje. [Respondent 

1, 20] 

 

4.4.4. Problémy spojené s vyhodnocováním Koncepce 2014-2020 

 

Část problémů spojených s vyhodnocováním Koncepce 2014-2020 byla již uvedena dříve 

v této kapitole. V dané podkapitole budou stručně shrnuty nejdůležitější nedostatky, které 

byly zmíněny během rozhovorů s odborníky, nebo které byly v případě střednědobého 

vyhodnocení shledány jako nedostatky ze strany NKÚ. Jako velice závažný nedostatek se 

ukázala absence indikátorů, které by měřily dopady Koncepce 2014-2020 na cílovou 

populaci, společně s absencí systémového vyhodnocování Koncepce. [Respondent 1, 2, 5] 
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Jako problém se tedy může jevit fakt, že Koncepce vznikla, aniž by měla v sobě 

„začleněno průběžné vyhodnocování a systém vyhodnocovaní termínovaný“ [Respondent 

2]. V Koncepci 2014-2020 byly průběžným monitoringem dopadů Koncepce pověřeny 

tematické skupiny, které měly podávat informace Komoře mládeže. Tyto skupiny se 

ovšem rozpadly a průběžný monitoring byl pouze částečně nahrazen vytvořením expertní 

skupiny, která sbírala a poskytovala relevantní informace ke strategickým cílům. 

[Respondent 1] 

Na tyto nedostatky ve vyhodnocování dopadů ukázala také kontrola NKÚ u 

střednědobého vyhodnocení Koncepce podpory mládeže 2014-2020, kdy Programy státní 

podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO ani Koncepce 2014-2020 neměly „nastaveny 

žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, které by umožnily 

vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky 

v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. V rámci Programů je jediným 

sledovatelným ukazatelem objem vyplacených finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

(…) Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2020, které MŠMT předložilo v roce 2017 vládě 

ČR, neobsahovalo vyhodnocení reálného dopadu státní politiky v oblasti podpory mládeže 

na cílovou skupinu.“ [NKÚ 2017] 

NKÚ bylo dále kritické k faktu, že MŠMT nemělo přehled „o implementačních 

nástrojích jiných resortů používaných pro realizaci Koncepce 2020 ani o objemu 

prostředků, které každoročně plynou z veřejných rozpočtů do oblasti podpory mládeže, 

přestože by mělo koordinovat implementaci Koncepce 2020, resp. realizaci politiky státu v 

oblasti dětí a mládeže.“ [NKÚ 2017] Kromě toho ve Zprávě se závěry z kontroly 

střednědobého vyhodnocení Koncepce 2014-2020 NKÚ uvedlo jako problém 

netransparentnost v postupu posuzování a výběru projektů v letech 2014 a 2015.  

Přestože bylo u střednědobého vyhodnocení Koncepce 2014-2020 nalezeno několik 

závažných problémů, mělo i své pozitivní stránky. „Myslím, že je tam spousta velmi 

cenných informací a že to byl vlastně i z mnoha pohledů dobrý dokument. Ale nebyl to 

dokument, který by přímo vyhodnocoval tu koncepci. Bohužel ne. Ale to bylo tím, že v té 

koncepci nebyly indikátory, ty indikátory mělo vlastně nastavit NIDN a to to bylo zrušený 

ke konci roku 2013.“ [Respondent 5] Vzhledem k rušení a slučování přímo řízených 

organizací během trvání Koncepce 2014-2020 se snížily (lidské) zdroje natolik, že 

nemohlo docházet k nějakému rozsáhlému vyhodnocování. [Respondent 1] Vyvstal tak 
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problém ve vytvoření datové základny či systému smysluplného vyhodnocování, který trvá 

do současnosti. [Respondent 5] 

Co se týče závěrečného vyhodnocení Koncepce 2014-2020, tak se termín pro 

odevzdání posunul z listopadu 2020 na červen 2021. Podklady byly předány ze strany 

MŠMT Národnímu pedagogickému ústavu, který Koncepci vyhodnotí. [Respondent 13] 

Toto vyhodnocení tedy nemohlo být součástí této práce. Po kritice ze strany NKÚ ovšem 

měla být Koncepce vyhodnocena jiným způsobem, se zaměřením na dopady na cílovou 

skupinu. [Respondent 1] Vzhledem k absenci průběžného monitoringu, zvláště pak po 

restrukturalizaci na MŠMT, je otázkou, do jaké míry se dopady podaří vyhodnotit. A to 

také z důvodu, že velká část lidí, kteří měli vyhodnocení Koncepce na starost, z MŠMT 

odešla. [Respondent 13] 

 

4.4.5. Celkové zhodnocení Koncepce 2014-2020 

 

Jak již bylo zmíněno, zatím není plánováno vytvoření nové navazující koncepce na 

Koncepci 2014-2020. V minulých měsících byl připravován návrh navazující koncepce v 

pozměněné verzi, nakonec se ovšem mládež zahrnula pod novou Strategii 2030+, která 

představuje širší pojetí, ne tolik zaměřené na mladé. [R1, stáž MŠMT 2020] Koncepce 

2014-2020 byla totiž některými aktéry na MŠMT hodnocena jako hodně široká a 

nekonkrétní, s nejasnou vizí do budoucna. [R1, stáž MŠMT 2020] Během rozhovorů s 

odborníky byla absence nové koncepce hodnocena jako problém, poukázalo se ovšem také 

na některé problémy, které by u budoucí koncepce měly být řešeny jinak.  

V předchozí podkapitole již byly některé problémové oblasti Koncepce 2014-2020 

zmíněny, například nízká obecnost strategických cílů, která znemožňovala flexibilně 

reagovat na nová přicházející témata. Z tohoto důvodu byla definována některá témata, 

která jsou důležitá pro oblast mládeže a měla by být doplněna. Zároveň vznikal návrh na 

obecnější cíle, které by bylo možné doplňovat a přizpůsobovat aktuálním trendům. V 

kontextu Koncepce 2014-2020 se jako problematické jevily také pracovní skupiny, které 

byly hodnoceny jako příliš velké, v důsledku čehož bylo těžké dosahovat konsenzu. Tyto 

skupiny se také lišily v poměru lidí z praxe, tím pádem vznikaly výstupy s odlišnou mírou 

obecnosti. [Respondent 1] 
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Za největší problém Koncepce 2014-2020 byl však označen systém 

vyhodnocování. Základním problémem byla absence indikátorů, podle kterých by byla 

Koncepce vyhodnocována. Průběžné vyhodnocení bylo negativně hodnoceno ze strany 

NKÚ [Respondent 1] a konečné vyhodnocení, které mělo proběhnout na podzim 2020, se 

odsunulo kvůli dobíhání Koncepce na červen 2021. Pro případnou budoucí koncepci bylo 

tudíž navrhováno termínované vyhodnocování, které by zajistilo dodržování stanovených 

termínů a znesnadnilo vyhodnocování „zametat pod koberec“. [Respondent 2, 4] 

 

4.4.6. Závěr kapitoly  

 

Jak vyplynulo z analýzy procesu vyhodnocování Koncepce, reálný proces se v některých 

aspektech lišil od původního plánu. Průběžný monitoring naplňování cílů Koncepce 2014-

2020 měly zajišťovat tematické skupiny, které se ovšem v průběhu platnosti Koncepce 

rozpadly. Zároveň byl posunut termín pro celkové vyhodnocení Koncepce na červen roku 

2021. Střednědobé vyhodnocení bylo vyhotoveno v roce 2017, ze strany NKÚ však bylo 

kritizováno pro několik nedostatků, především pro absenci většího měření dopadů a 

absenci indikátorů. Pozitivně byly hodnoceny tendence MŠMT ke stabilizaci oblasti práce 

s dětmi a mládeží, kdy NNO získaly na základě splnění kritérií titul uznané organizace pro 

práci s dětmi a mládeží. S těmito organizacemi byla uzavřena smlouva o dlouhodobé 

spolupráci a bylo stanovené období garantující minimální výši dotace.  [NKÚ] Tomuto 

pozitivnímu hodnocení však protiřečí následující kroky, především absence navazujícího 

koncepčního materiálu.  

Cíle Koncepce 2014-2020 byly naplňovány skrze několik implementačních nástrojů. 

Jednalo se především o programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 

neziskové organizace, programy „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské 

úrovni“, navazující programy „Podpora mládeže na krajské úrovni“, program Erasmus+ a 

spolupráce s MAS ČR. Některé strategické cíle byly implementovány ve spolugesci s 

dalšími aktéry.  

Z rozhovorů realizovaných pro účely této práce se jako důležitý nástroj pro naplňování cíle 

SC8 ukázaly projekty NNO, žákovské a městské parlamenty či Strukturovaný dialog. Do 

projektů neformálního vzdělávání NNO bylo zapojeno několik desítek až stovek mladých 
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lidí za rok. Jednotlivé organizace potvrdily, že v některých případech projekty 

podněcovaly mladé lidi k dalšímu zapojování. Projekty zaměřené na rozvoj občanských 

kompetencí a aktivního zapojování vedly k rozvoji participace, není ovšem možné říct, do 

jaké míry se tak dělo. Z rozhovorů s aktéry podílejícími se na přípravě a implementaci 

Koncepce 2014-2020 dále vyplynulo, že i přes nedostatky byl tento dokument vnímán jako 

dobrý a jeho absence byla hodnocena spíše negativně. 

 

4.5. Návrhy a názory odborníků a plánované změny do budoucna 

 

Tato kapitola bude rozdělena do několika podkapitol. Nejdříve bude popsán předpokládaný 

vývoj v oblasti podpory mládeže a participace mládeže v následujících letech. Dále budou 

představeny hlavní problémy identifikované respondenty během uskutečněných rozhovorů, 

a návrhy a názory respondentů v oblasti podpory mládeže a podpory participace mládeže. 

Představeny budou také oblasti, kterým by bylo vhodné se v kontextu mládeže věnovat. 

Tato kapitola obsahuje především názory odborníků, s nimiž byly provedeny expertní 

rozhovory. Tyto názory jsou dále doplněny informacemi z odborné stáže na MŠMT a 

z dokumentů, především ze Strategie 2030+.  

 

a) Následný vývoj v oblasti mládeže a v oblasti podpory participace mládeže 

Úvodem je třeba konstatovat, že prozatím není plánován vznik nové koncepce, která by 

navázala na Koncepci 2014-2020. Z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že důvody pro 

tento krok nejsou úplně zřejmé, jelikož nebyly oficiálně prezentovány. Na druhé straně 

rozhovory a odborná stáž na MŠMT mě navedly k formulování dvou hlavních důvodů. 

Prvním důvodem je politická vůle podporovat mládež; platí, že v České republice dochází 

spíše k ústupu od komplexního přístupu k mládeži. Druhým důvodem je nové pojetí 

mládeže, kdy je na mládež nahlíženo obecněji v rámci Strategie 2030+.  

Názory na absenci nové koncepce byly u respondentů negativní a budou dále 

rozebrány v následujících podkapitolách. Na MŠMT během psaní této diplomové práce 

vznikala a v říjnu 2020 byla schválena Strategie 2030+.  Tato nová vzdělávací strategie pro 

formální vzdělávání má v následujících deseti letech pokrývat oblast mládeže, [Respondent 

1] obsahuje ovšem kromě vzdělávání také části věnované mládeži. Jedná se však stále o 
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neformální vzdělávání v práci s mládeží. [Respondent 1, 2] Součástí tohoto dokumentu je 

také podpora občanských kompetencí. Specifický cíl SC8, tedy aktivní podpora zapojování 

mládeže do rozhodovacích procesů, se nicméně zúžil na zkvalitňování občanského 

vzdělávání ve formálním školství. [Respondent 2] „To je ale jediné, co zbylo. Z mého 

pohledu to není dostatečné, protože koncepce politiky mládeže považuje neformální 

vzdělávání jenom jako nástroj pro naplňování těch cílů. Ale rozhodně podpora 

neformálního vzdělávání nepokrývá všechny ty cíle, co jsme tam měli, ale nicméně alespoň 

k těm občanským kompetencím tam něco bude.“ [Respondent 1]  

Ve vztahu k rozvoji občanských kompetencí je podstatný jeden ze strategických 

cílů Strategie 2030+ „zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro 

aktivní občanský, profesní a osobní život“ [Strategie 2030+]. Strategie 2030+ dále zahrnuje 

oblasti neformálního a celoživotního vzdělávání, které také obsahují podporu aktivní účasti 

a rozvoj kompetencí. Největší část zaměřenou na podporu participace v nové Strategii 

2030+ zaujímá podpora občanského vzdělávání, „jehož cílem je vybavit občana 

kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti, tj. 

dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů, 

ochraně lidských práv a rozvoje občanské soudržnosti. Občanské vzdělávání povede žáky k 

vzájemnému respektu a toleranci, ke kritickému myšlení a k aktivnímu zájmu o věci veřejné 

a život kolem sebe.“ [Strategie 2030+: 18] 

Nadále zůstává pro podporu mládeže kontinuita hlavního dotačního programu 

MŠMT na podporu práce s mládeží. Tento program je v Evropě považován za příklad 

dobré praxe, protože je poměrně dobře rozpracovaný a existuje po celou dobu existence 

Koncepce. Stále je zdokonalován a jako jeden z mála programů v EU nebyl přerušen 

z důvodu dopadů covid pandemie. I když tedy nebyla vytvořena nová koncepce, podpora 

mládežnických iniciativ a participace pokračuje. Naopak mohou vypadnout témata 

mentálního zdraví, podpory venkovské mládeže, zaměstnatelnosti mládeže. [Respondent 1] 

Kromě dotačního programu bude pokračovat také činnost organizací pro práci s 

mládeží. Většina z dotázaných organizací plánuje pokračovat či dále rozšiřovat své 

stávající projekty. Příkladem rozšiřování je vyjednávání o spolupráci s vysokými školami, 

aby se do kreditů v rámci studia započítával vzdělávací cyklus spojený s dobrovolnickými 

worcampy. [Respondent 16] Mezi plánované rozšiřování dále patří propojování 

neziskových a studentských organizací (finanční, softwarová podpora), rozvoj 
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dobrovolnictví či posílení rozvojových projektů. [Respondent 17] V CEDU je plánován 

rozvoj kompetencí učitelů a rozšíření práce s řediteli a celými třídami, kromě toho je 

plánována práce na další výzvě týkající se demokratické kultury na školách. [Respondent 

20] Některé organizace plánují v souvislosti se současnou situací také rozšiřování distanční 

formy projektů a vytváření nových projektů v online prostředí. [Respondent 8, 10] 

Pro budoucí vývoj podpory mládeže a podpory participace mládeže je rovněž 

důležitý kontext Evropské unie. Koncepce 2014-2020 byla plně kompatibilní s evropským 

rámcem, v rámci kterého „na základě současných poznatků o situaci mládeže existují tři 

všeobecné a propojené cíle úzce související se sociální agendou: 1. vytvořit více příležitostí 

pro mládež ve vzdělávání a zaměstnanosti; 2. zlepšit přístup mladých lidí k rozhodovacím 

procesům a podpořit plnou participaci mladých lidí na životě ve společnosti a 3. 

podporovat vzájemnou solidaritu mezi společností a mladými lidmi včetně 

mezigeneračního dialogu.“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020]  

Koncepce 2014-2020 cíleně navazovala na Evropskou strategii mládeže, jejíž cíle 

byly implementovány během přípravy Koncepce podpory mládeže. Evropská strategie 

mládeže byla podkladem pro přípravu Koncepce 2014-2020 a její nová verze z roku 2019 

byla podkladem při přípravě nové národní koncepce, která ale zatím nebude realizována. 

Nová strategie mládeže EU je nasměrována novým směrem a místo tematických oblastí 

stanovuje tři pilíře – zapojovat, propojovat a posilovat. Tyto pilíře jsou zaměřeny na 

mobilitu, či budování kapacit mladých lidí. V rámci European youth goals bylo stanoveno 

několik cílů, které jsou doplněny například o tematiku mentálního zdraví a tematiku 

zvyšování příležitostí pro venkovskou mládež. [Respondent 1]  

V rámci Evropské strategie mládeže byla členským státům EU uložena povinnost 

„předkládat Evropské komisi jedenkrát za tři roky národní zprávy o mládeži vztahující se k 

implementaci Evropské strategie o mládeži na národní úrovni. Na základě následné 

analýzy národních zpráv členských států EU vydává Evropská komise v tříletých 

intervalech Zprávu EU o mládeži. (…) Dále Evropská strategie pro mládež vyžaduje v 

oblasti národních politik mládeže meziresortní spolupráci příslušných ministerstev, 

posílení práce s mládeží, podporu strukturovaného dialogu s mládeží a realizaci politiky 

mládeže podložené výzkumem.“ [Střednědobé vyhodnocení Koncepce 2014-2020] 
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Důležité v kontextu Evropské unie je předsednictví jednotlivých členských států. 

Podpora občanské angažovanosti mladých lidí byla tématem německého předsednictví v 

Radě EU v oblasti mládeže. [Respondent 1] Česká republika se v současnosti připravuje na 

své předsednictví, které proběhne v roce 2022. V jeho rámci se uskuteční Evropská 

konference mládeže. To vedlo k zintenzivnění spolupráce MŠMT s Českou radou dětí a 

mládeže [Respondent 4] a k návrhu vzniku dokumentu, který by nahradil chybějící 

koncepci podpory mládeže [Respondent 2]. Vzhledem k tomu, že Česká republika bude 

jedna z mála zemí, které nemají vlastní dokument vztahující se k mládeži, může docházet 

k tlaku na jeho vytvoření. [Respondent 1] 

 

b) Problémy spojené s podporou mládeže a podporou participace mládeže v ČR 

V kontextu podpory mládeže a podpory participace mladých lidí v ČR bylo definováno 

několik problémů. Jak jsem již uvedla v předchozí podkapitole, většina respondentů 

považovala absenci nové koncepce podpory mládeže za zjevný problém. Tento problém 

představuje ústup od systémově nastavené podpory mládeže, kterou vláda víceméně 

zredukovala na podporu neformálního vzdělávání v oblasti mládeže. [Respondent 1] 

Absence strategie tak znamená odvedení pozornosti od mladých lidí, protože bez 

vymezených cílů v zásadě nemůže probíhat advokační činnost. [Respondent 2] Zároveň to 

podle některých respondentů znamená problém před naším předsednictvím, neboť kromě 

Francie budeme jediní, kdo nemá samostatný dokument podpory či národní politiky 

mládeže. To představuje nejen špatnou vizitku, ale i absenci strategie, o kterou bychom se 

mohli opřít. [Respondent 1, 4] Zmíněna byla také Evropská strategie pro mládež a potřeba 

vytvoření strategie v České republice pro její implementaci. [Respondent 4] 

Naopak aktér z Ministerstva kultury nespatřoval v absenci nové koncepce velký 

problém. Spolupráce Ministerstva kultury a Ministerstva školství je v oblasti podpory 

mládeže nutná a Ministerstvo kultury bude, podle něj, pokračovat ve svých dílčích 

koncepcích a strategických materiálech. A podpora kultury, či volnočasových a 

vzdělávacích aktivit tak bude probíhat i nadále. [Respondent 6] „Pochopitelně, když je to 

takhle někde shrnutý a rozpracovaný do nějakých cílů, dá se to lépe kontrolovat, dá se o 

tom lépe potom informovat, nežli když se pak budou scházet a zjišťovat informace na 

základě třeba těch jednotlivých bodů nebo jednotlivých pracovníků jednotlivých 

ministerstev.“ [Respondent 6] 
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S absencí nové koncepce byla spojena také problematika podpory mladých lidí ze 

strany vlády. Jak uvedli někteří respondenti, Česká republika v porovnání s Evropou 

ustupuje od systémově nastavené podpory mládeže. MŠMT neplánuje další strategii 

podpory mládeže po roce 2020 a obecně chybí politická vůle v koncepci pokračovat. 

[Respondent 1, 2, 3, 5] Zároveň byly jako problém hodnoceny organizační změny ve 

struktuře MŠMT. Obecně byly za problémové označeny kompetence MŠMT a společně s 

tím byla kritizována rozdrobenost jeho odborů a neschopnost úředníků komunikovat 

s lidmi nad nimi. [Respondent 4] Problémem je ovšem i obecně schopnost koordinovat a 

implementovat podporu mládeže. „Rozhodně si ale myslím, že s větší politickou podporou 

a koordinací, nějakou systémovostí by se dalo rozhodně dojít dál. Protože ten stát a různý 

veřejný politiky dělají spoustu skvělých věcí pro děti a mladý lidi a jenom to fakt prostě 

není koordinovaný.“ [Respondent 5] 

Jako další problém spojený s podporou mládeže byla označena meziresortní 

spolupráce, která v ČR nefunguje tak, jak by měla. Neschopnost spolupráce mezi 

ministerstvy byla ukázána na příkladu tématu mentálního zdraví mladých lidí, kdy 

vznikaly gesční spory mezi MŠMT a MZ. Ukázalo se, že docházelo k zásahu do 

pravomocí MZ, ale že také chybělo poučení o tom, jak by se toto ministerstvo mělo 

v rámci svého výkonu podílet na podpoře mládeže. [Respondent 1] Zároveň chybí 

například podpora mladých zemědělců (MZe), podpora mladých lidí, kteří chtějí podnikat 

(MPO), podpora mladých rodin i v rámci jiných aspektů, jako je volný čas (MPSV) a další. 

Chybí tady mezirezortní přístup ke složitým tématům jako je mládež. [Respondent 2, 3, 4]  

Jako problém byla zmíněna také absence organizačních struktur pro podporu 

mládeže. V České republice chybí silná mládežnická organizace, která by hájila zájmy 

mladých lidí jak po odborné a sociální stránce, tak po politické rovině. [Respondent 3] To 

nás znevýhodňuje oproti jiným zemím, které mají k dispozici organizace, jako např. Youth 

boards, či instituty. [Respondent 1] Složitou situaci způsobilo také zrušení Národního 

institutu dětí a mládeže v roce 2013. K lednu 2020 došlo dále ke zrušení sítě informačních 

center. Zrušilo se Národní informační centrum mládeže a jejich regionální informační 

centra mládeže. V důsledku toho chybí v České republice přímo řízená organizace, s čímž 

se pojí také problém absence lidských zdrojů a personálního zajištění realizace politiky 

mládeže. [Respondent 1, 4] Problematickou oblastí je v neposlední řadě nízká schopnost 

vyslyšet názory mladých lidí ze strany ministerstev, či úplná absence strukturovaného 
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dialogu s mládeží. [Respondent 3] Jako poslední byl uveden problém absence zákona o 

mládeži. [R1, odborná stáž MŠMT] 

Mezi dotázanými organizacemi pro neformální vzdělávání byly jako problém 

nejčastěji označeny finance. Rady dětí a mládeže získávaly skrze dotační program od 

MŠMT 50 % z částky a druhou polovinu si musely zajistit samy, například od kraje či 

obce. Ne v každém kraji však našly podporu a pro některé Rady byl problém získat druhou 

polovinu financí. [Respondent 7, 18] Jako příklad může posloužit Jihomoravská Rada dětí 

a mládeže, která fungovala do roku 2016. Jako další problém byl zmíněn roční cyklus 

dotací. Poskytuje málo času na uskutečnění projektů a vyvolává nejistotu při přípravě 

projektů před získáním dotace. [Respondent 7, 16] Organizace se výsledky dozvídaly 

většinou na jaře, některé jejich projekty však začínaly již začátkem roku. [Respondent 7, 

16] 

Jako další překážka byla zmíněna politická vůle (např. u finanční podpory ze 

strany kraje) a fakt, že úspěch některých projektů záleží na míře iniciativy ze strany 

důležitých aktérů – v případě městských a školních parlamentů to mohou být ředitelé 

škol, učitelé či starostové. [Respondent 9, 11] Pro fungování tohoto typu projektů je tedy 

zapotřebí nadšeného koordinátora, jelikož ne všichni si myslí, že má tento typ projektů 

smysl. [Respondent 9, 11] S tímto byla spojena otázka podpory za strany škol u 

mimoškolních projektů. Ne každá škola byla ochotna podporovat zapojení studentů do 

projektů, které nespadají mezi olympiády či soutěže. U vzdělávacích projektů typu 

Pražského studentského summitu se zapojení studenti potýkají s absencí, ne všechny školy 

mají k těmto projektům důvěru. [Respondent 15]  

U škol byla jako překážka zmíněna také absence vzdělávání vedoucí k aktivnímu 

občanství, které je velice důležité, ale „ve školách mu není věnována dostatečná pozornost 

a příležitosti pro financování externích aktivit neziskových či jiných organizací jsou 

omezené, nemají proto šanci se dostat ke všem mladým lidem tak, jak by bylo třeba. Ve 

školách je třeba oslovit učitele a ředitele, kteří jsou otevření myšlenkám aktivního 

občanství. Ne vždy ve školách takoví učitelé jsou. Případně aktivity nabízené externími 

poskytovateli (neziskovými organizacemi apod.) mezi sebou soupeří o čas ve výuce – 

nabídka témat je široká a nelze do výuky zařadit vše“ [Respondent 19]. To souvisí s již 

zmíněnou potřebou aktivních koordinátorů pro podporu projektů, a to nejen na školách, ale 

i v obcích a krajích. Zároveň důležitým předpokladem podpory je nálada ve společnosti. 



 

 

78 

 

Demokracie je stále kontroverzním tématem, učitelé bývají konzervativní a každá změna je 

pomalým procesem. [Respondent 20] 

Mezi další překážky byla zařazena byrokracie a popularizace tématu, a to nejen 

projektu či dobrovolnictví, ale také obecně aktivního zapojování mládeže. [Respondent 12] 

U podpory studentských organizací byly za překážky označeny proměna potřeb a myšlení 

studentů a častá obměna vedení studentských organizací, která vede k destabilizaci kvality 

a způsobu řízení dané organizace. [Respondent 17] Jako překážku někteří aktéři uvedli 

současnou covidovou situaci. Ne všechny projekty je možné realizovat v online prostředí, 

tudíž došlo k jejich omezení či pozměnění nabídky. U školních parlamentů byla v tomto 

ohledu situace složitá, způsobená starostmi učitelů i rozdílnými rozvrhy žáků. [Respondent 

12] Jako poslední problém byla v rozhovorech zmíněna neochota akceptovat názory 

mládeže ze strany veřejnosti, kdy někteří lidé zpochybňují kritické myšlení mladých lidí. 

Mladí lidé by měli dostávat ze strany státu větší prostor pro vyjádření svých názorů, 

například v koncepčních materiálech. [Respondent 17] 

 

c) Návrhy pro budoucí vývoj podpory mládeže 

Mezi hlavní návrhy patří kromě vytvoření nové koncepce také podpoření dialogu 

s mládeží, přesun kompetencí v oblasti mládeže a stabilizace a posílení odboru na MŠMT. 

V průběhu rozhovorů vyplynula další témata, která v souvislosti s mládeží bude potřeba 

v budoucnu brát v úvahu. Důležité témata pro podporu mládeže budou popsána na konci 

této podkapitoly.  

Jak již bylo zmíněno, absence nové koncepce podpory mládeže byla většinou 

respondentů hodnocena negativně. Podle názoru mládeže by bylo možné pouze upravit 

současnou docházející koncepci a její operační cíle. Na MŠMT zároveň již probíhala 

příprava nové koncepce, která měla být upravena podle zkušeností se současnou koncepcí 

pro období 2014-2020. Tato nová verze měla být upravena podle evropské strategie a 

jejích pilířů (zapojovat, propojovat, posilovat), kdy mělo dojít k vytipování přibližně osmi 

až deseti témat, na kterých je potřeba pracovat. K těmto cílům měly být vypracovány tři 

odstavce, které by popisovaly současnou situaci v době tvorby koncepce, návrh indikátorů 

(měřitelných ukazatelů, podle kterých by bylo možné určit posun) a představení vize, kam 

by se měla tato oblast posunout na konci období. [Respondent 1] 
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Koncepce měla být na rozdíl od té současné rozdělena do více obecnějších témat, 

aby bylo možné lépe reagovat na nově vyvstávající témata. „Třeba jsme si mysleli, že by ta 

expertní skupina jako podskupina Komory mládeže, že by pak doporučovala třeba jednou 

za dva roky ministrovi, jaká témata jsou prioritní a na jaká témata se třeba na dva roky 

zaměřit. A dát tam i možnost, aby to bylo něco úplně třeba nového, co třeba vůbec se 

nebude vyskytovat v popisu téhle té koncepce.“ [Respondent 1] Přetvořeny měly být také 

pracovní skupiny, které u Koncepce 2014-2020 byly příliš veliké a ve kterých se špatně 

dosahovalo shody. [Respondent 1] Podle dalších respondentů je potřeba, aby strategie 

nebyla zaměřena na potřeby mládeže pouze z pohledu obecných cílů Evropské unie, ale 

zahrnovala i témata specifická pro Českou republiku. [Respondent 2, 4] 

Mezi navrhovanými zlepšeními v oblasti podpory mládeže bylo zmíněno podpoření 

strukturovaného dialogu a zapojení mladých lidí jakožto partnerů. Příkladem mohou 

sloužit místní samosprávy, které mají k mladým lidem velmi blízko a mohou je podporovat 

například skrze městské parlamenty, skrze podporu mládežnických organizací, či tvorbu 

prostoru pro fungující dialog. [Respondent 3]  

Velmi často se možné návrhy pro uchopení politiky mládeže dotýkaly tématu 

přesunu kompetencí. Již v předchozí kapitole byla zmíněna problematika meziresortní 

spolupráce, která je považována za klíčovou pro podporu komplexního tématu mládeže. 

Prvním návrhem v této oblasti byl přesun oblasti mládeže přímo pod ministra školství, jako 

je tomu na Slovensku. Tato možnost by urychlila proces prosazování jednotlivých návrhů. 

[Respondent 1] Dalším návrhem bylo přesunutí oblasti mládeže pod Úřad vlády 

[Respondent 1, 3, 4, 5] Vzhledem k tomu, že MŠMT je pouze koordinujícím úřadem, nemá 

pravomoc vydávat příkazy ostatním ministerstvům. Musí se pouze spoléhat na ochotu 

spolupracovat a postrádá donucovací nástroje. „Kdežto když ta koncepce mládeže patří pod 

Úřad vlády, tak ten může prostě vyslat na všechna ministerstva co potřebuje, co chce po 

nich chce dělat, a oni musí plnit. To je ideální situace. Ale je to málo kde.“ [Respondent 1] 

Doplněním k této meziresortní spolupráci byly také návrhy na vytvoření strategie 

pro oblast mládeže, která by byla nadresortním dokumentem, a na úrovni Úřadu vlády 

vytvořit Radu vlády pro mládež. [Respondent 3, 4] „Tak jako máme radu vlády pro lidská 

práva, radu vlády pro záležitosti romské menšiny, tak radu vlády pro rovnost mužů a žen. 

My prostě potřebujeme, aby vznikla rada vlády pro mládež, která bude mít možnost 

apelovat na resorty, na jejich meziresortní a nadresortní přístup.“ [Respondent 3] Svůj 
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názor k tomuto tématu dodává i další respondent: „myslím si, že pokud ta koncepce 

podpory mládeže má být opravdu taková, že se má týkat mladých lidí jako celku, a ne 

jenom práce s dětma i mládeží, je opravdu zapotřebí, aby to bylo koordinačně zaštítěno 

někde jinde. Ať už to bude Úřad vlády, ideálně třeba Rada vlády. Anebo aby to bylo něco, 

co má opravdu politickou podporu. Dokážu si představit jako funkci zmocněnce Rady pro 

mládež, ale to je něco, co se tady vlastně reálně na politické úrovni nikdy nediskutovalo.“ 

[Respondent 5] Posledním návrhem bylo stabilizovat a posílit kompetence MŠMT. A to 

jak řešením rozdrobení v rámci odborů, tak personálním zajištěním, které je klíčové a které 

tu chybí. [Respondent 4] 

V souvislosti s mládeží byla také zmiňována témata, která by měla být zahrnuta do 

případné následující koncepce, či do politiky mládeže. Během rozhovorů respondenti 

identifikovali následující oblasti: 

• duševní zdraví, 

• radikalizace mladých lidí,  

• podpora příležitostí venkovské mládeže (např. podnikání), 

• podpora komunitního setkávání a realizace komunitních projektů,  

• mezigenerační solidarita a dialog,  

• environmentální otázky, zelené dovednosti,  

• bydlení a podpora mladých rodin, 

• aktivní vyhledávání mladých lidí, kteří by potřebovali podporu, ale z nějakého 

důvodu na tu podporu nedosáhnou, nebo se nezapojují. 

 

 

4.6. Diskursy podpory mládeže v České republice 

 

V této kapitole je obsažena neformalizovaná analýza diskursu spojeného 

s podporou mládeže v ČR v období platnosti Koncepce 2014-2020. V rámci této analýzy 

byli identifikováni klíčoví aktéři, kteří ovlivňovali obsah a vyústění diskursu v závislosti 

na svém postavení v mocenské struktuře. Dále byly specifikovány platformy, na nichž byl 

diskurs zprostředkováván. Zde se jedná v prvé řadě o samotný text Koncepce 2014-2020 a 

platformy vyplývající z něj. V analýze vycházím především z dostupných materiálů 
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(Koncepce 2014-2020, Evropská strategie mládeže 2010-2018 a 2019-2027), z informací 

dostupných na webových stránkách MŠMT i dalších aktérů a z rozhovorů s odborníky, 

které mi poskytly částečný vhled do problematiky přeformulování diskursu v souvislosti 

s Koncepcí 2014-2020. Využití dokumentů znamená částečné omezení pro tuto analýzu, 

jelikož obsahují především výsledky vyjednávacího procesu. Rozhovory s aktéry pak 

částečně doplňují informace o tom, co stálo za utvářením daného diskursu, a umožňují 

omezený pohled do zákulisí.  

Na začátku této kapitoly je potřeba popsat, jak je na mladé lidi v diskursu české 

politiky mládeže nahlíženo. Z Koncepce 2014-2020, a potažmo i z Evropských strategií 

mládeže, vyplývá, že v období 2014-2020 byla mládež pojímána jako významná část 

obyvatelstva, která patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti. Mladí lidé byli 

popsáni jako zdroj rozvoje společnosti s nezastupitelnou rolí. „Současná společnost se 

často charakterizuje pomocí přídavných jmen jako pluralitní, globální, multikulturní, 

konzumní, zážitková, mediální atd. Všechna tato adjektiva se projevují zejména v životě 

mladých lidí, který tak nejintenzivněji odráží soudobé trendy společnosti. Je proto třeba, 

aby národní politiky mládeže braly do úvahy specifické potřeby mladých lidí v procesu 

jejich přípravy na rodinný, pracovní a společenský život a přijaly svoji zodpovědnost za 

naplňování těchto potřeb.“ [Koncepce 2014-2020] 

Obecně diskurs politiky mládeže byl v České republice ve vybraném období 

založen na podpoře spolupráce různých partnerů a resortů a na nastavování politiky na 

základě konzultace s mladými lidmi. [MŠMT] Často se tak v dokumentech i dalších 

zdrojích objevoval diskurs zaměřený na participaci mládeže, jenž se promítal nejen do 

podpory participace mladých lidí ve společnosti, ale také do podpory zapojování mladých 

do rozhodovacích procesů na české i evropské úrovni skrze aktivní dialog. V diskusích se 

objevovala role mladých lidí při utváření veřejných politik a byl kladen důraz na 

zapojování mládeže. „Mladí lidé se dostatečně nepodílejí na rozhodovacích procesech, 

které je ovlivňují, přestože je jejich zapojení pro demokracii klíčové.“ [Strukturovaný 

dialog s mládeží] Kromě diskursu participace mládeže se objevoval také ekonomický 

diskurs zaměřený na finance a zdroje pro podporu mládeže a sociální diskurs, který byl 

zaměřený na podporu sociálního začleňování a participace znevýhodněné mládeže.  
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a) Aktéři a platformy diskursů politiky mládeže v ČR 

Mezi hlavní aktéry formování diskursu v oblasti politiky mládeže patří část těch, kteří již 

byli v rámci této diplomové práce popsáni. Tito aktéři se vyskytovali na nadnárodní, 

národní i lokální úrovni. Klíčovou roli při určování obsahu a vyústění diskursu hráli 

politici na národní úrovni. Vzhledem ke kompetenčnímu zákonu mělo hlavní slovo při 

stanovení podoby politiky mládeže MŠMT, které skrze některé platformy spolupracovalo 

s dalšími partnery a resorty (další ministerstva, ČRDM, aktéři neformálního vzdělávání, 

MAS ČR). Přístup k formování diskursu politiky mládeže měli také nadnárodní aktéři na 

úrovni Evropské unie, kdy diskurs politiky mládeže na národní úrovni vycházel 

z doporučení v rámci Evropské strategie mládeže.  

Úroveň Aktér Cíl Strategie 

Nadnárodní EU 

Koordinace, sdílení dobré 

praxe, posilování spolupráce 

Doporučení, určování směru politiky 

mládeže, argumentace, setkávání 

Národní 

(stát) 

  

  

Odborníci Poznání Monitoring, neutrální doporučení 

Politici 

Dohoda a prosazení zájmů, 

moc a řízení státu 

Výzvy k jednání a dohodě, argumentace, 

setkávání 

Zástupci mládeže 

Praktická doporučení, 

zastupování zájmů mladých lidí Lobbing, monitoring 

Lokální 

(obce, 

kraje) 

  

Zástupci organizací 

neformálního vzdělávání  

Praktická doporučení, 

zastupování zájmů mladých lidí Lobbing 

Samosprávy a MAS ČR 

Praktická doporučení, 

zastupování zájmů mladých lidí Lobbing, monitoring 
Tabulka č.5: Aktéři diskursu politiky mládeže, zdroj: autorka.  

Hlavní platformou, na které byl diskurs politiky mládeže zprostředkováván, byl 

samotný text Koncepce 2014-2020. Diskurs byl dále zprostředkováván na platformách, 

které z Koncepce vyplývaly, především pak v rámci Komory mládeže, tematických 

pracovních skupin a Strukturovaného dialogu s mládeží. Komora mládeže byla platformou, 

na níž byla koordinována činnost příslušných ústředních orgánů státní správy pro 

naplňování cílů Koncepce a na níž probíhala součinnost při zabezpečování podkladů pro 

monitoring a vyhodnocení činností Koncepce a „pro zpracování návrhu ucelené koncepce 

státní politiky pro práci s dětmi a mládeží“ [MŠMT]. Zároveň zde docházelo k setkávání 

různorodých aktérů a „vyjadřování se k návrhům vládních, resortních, parlamentních a 

dalších materiálů, týkajících se oblasti politiky dětí a mládeže“ [MŠMT]. Při Komoře 

mládeže byla dále vytvořena pro období 2015-2019 expertní skupina na propojování práce 

s mládeží (v gesci MŠMT) a sociální práce (v gesci MPSV). [Respondent 1] 

Další platformou pro utváření diskursu politiky mládeže tvořily tematické pracovní 

skupiny, které zodpovídaly za odbornou stránku naplňování Koncepce 2020. Každá 



 

 

83 

 

skupina měla zástupce z příslušného ministerstva a z řad odborníků. Vzhledem 

k různorodosti některých skupin a v některých případech vzhledem k nepoměru lidí 

z praxe a tvůrců politiky mládeže mohlo docházet k lobbingu ze strany některých aktérů 

při prosazování určitých témat. [Respondent 1] Tyto pracovní skupiny postupně přestaly 

fungovat a na začátku roku 2019 místo nich byla vytvořena expertní skupina, která sloužila 

k setkávání aktérů z ministerstev a sloužila jako platforma pro výměnu poznatků a 

zadávání úkolů.  

Velmi důležitou platformou pro utváření diskursu národní politiky mládeže byl 

Strukturovaný dialog, který byl v ČR zprostředkován skrze Národní pracovní skupinu pro 

strukturovaný dialog s mládeží. V ČR byla „vybudována celá struktura, jak mladí lidé 

mohou vyjádřit své názory, které potom EU hodnotí a snaží se podle nich upravit i své 

činnosti a aktivity, aby nebyly vymýšleny jen „tam v Bruselu", ale na jejich přípravě se 

mohl svým způsobem a dle svých možností podílet každý. Takovýto strukturovaný dialog s 

mládeží (to znamená možnost účastnit se EU akcí s evropskými úředníky a politiky, kde 

mladí lidé mohou své názory diskutovat přímo s lidmi, kteří rozhodují o tom, co EU bude 

dělat) je stále však spíše procesem probíhajícím shora-dolů (EU určuje základní témata 

strukturovaného dialogu a členské státy plní své povinnosti vůči EU). Stále se však nedaří 

dosáhnout toho, aby tento proces probíhal opačným směrem, a sice zdola – nahoru, kdy by 

mladí lidé měli možnost ovlivňovat, která témata, s kým a za jakým účelem chtějí 

diskutovat.“ [MŠMT] 

To ukazuje na fakt, že mladí lidé se sice účastnili tvorby diskursu, avšak ne vždy 

měli přístup k ovlivňování témat, která se do diskursu promítnou. Aktuální potřeby a 

témata se promítaly do národních zpráv a byly diskutovány například na předsednických 

konferencích s mládeží, kde je skrze strukturovaný dialog zastupována ČR [Respondent 2]. 

Mladí lidé a další aktéři byli do dialogu a formování diskursu zapojováni také 

prostřednictvím kulatých stolů, konferencí a workshopů, které se konaly především během 

utváření Koncepce 2014-2020. K politice mládeže se v českém kontextu vztahují i další 

strategické a koncepční materiály MŠMT, ale i dalších resortů. Příkladem je Strategie 

vzdělávací politiky, Národní program rozvoje vzdělávací soustavy (Bílá kniha), Strategie 

celoživotního učení, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení a další. 

Platformami na nadnárodní úrovni byly především aktivní dialog s mládeží a 

Evropská strategie mládeže. Zároveň byla skrze předsednictví a s ním spojené konference 



 

 

84 

 

diskutována aktuální témata a potřeby ve spojitosti s mládeží. Kromě toho se konaly další 

akce, jako například Evropský týden mládeže, který sloužil jako platforma pro propagaci 

aktivit k zapojování mládeže. [Respondent 2] V neposlední řadě na evropské úrovni 

probíhal peer learning a peer coaching při tvorbě strategií a koncepcí národní politiky 

mládeže. [Respondent 1] 

 

b) Formování diskursů politiky mládeže v období 2014-2020 

Pokud se podíváme, jak byl formován diskurs politiky mládeže pro období 2014-2020, 

můžeme identifikovat několik klíčových kroků, které vedly k jeho podobě. Tyto aktivity 

probíhaly v rámci diskusí na platformách popsaných výše v této kapitole. V České 

republice byla podpora mládeže rámována do specifických oblastí, které jsou pro mládež 

důležité. S přípravou Koncepce 2014-2020 došlo k přerámování oblastí pro podporu 

mládeže. K tomu docházelo postupně již během roku 2012 a 2013, kdy byly stanoveny 

strategické cíle nové Koncepce. [Respondent 1] Diskuse probíhaly během různých akcí 

pořádaných ze strany MŠMT, ale také ČRDM. Na nich se setkávali různí aktéři, aby se 

vyjádřili k budoucí podobě nové Koncepce. Platformami pro diskusi byly kulaté stoly, 

workshopy a konference mládeže. Důraz byl také kladen na zapojení mladých lidí do 

přípravy Koncepce, což bylo posunem oproti předchozí Koncepci, kdy byli mladí lidé 

zapojování do formování diskursu politiky mládeže spíše okrajově. Podkladem pro 

vytvořené cíle byla Evropská strategie mládeže na období 2010-2018 a Agenda 2020. 

[Respondent 1]  

V lednu 2014 byla vytvořena Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog 

s mládeží, jejím vedením byla pověřena ČRDM jakožto střešní organizace spolků dětí a 

mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží v České republice. [MŠMT] Skrze 

strukturovaný dialog byla posílena možnost mladých lidí podílet se na přípravě politiky 

mládeže na národní i nadnárodní úrovni. Mladí lidé a další aktéři byli zapojováni do 

zprostředkování a tvorby obsahu diskursu také v průběhu platnosti Koncepce 2014-2020 

skrze platformy z ní vyplývající, kde byly diskutovány aktuální potřeby a témata ve spojení 

s mládeží.  

V posledních dvou letech docházelo postupně k proměnám diskursu politiky 

mládeže v České republice. Od roku 2018 probíhala příprava nové Koncepce, která měla 
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navazovat na novou Evropskou strategii mládeže a zároveň měla mít méně specifické cíle s 

možností reagovat na aktuální potřeby mladých lidí vzniklé v průběhu platnosti nové 

Koncepce. Zde vyvstala otázka, jak přistupovat k nové Koncepci a jak přerámovat politiku 

mládeže. Jak bylo uvedeno během rozhovorů, názor mládeže se přikláněl k aktualizaci a 

doplnění končící Koncepce 2014-2020. [Respondent 1] V důsledku restrukturalizace na 

MŠMT a absence přímo řízené organizace mládeže se diskurs proměnil na přístup „co 

nejmenších požadavků vůči politice mládeže“. [Respondent 1] Z informací získaných 

během stáže na MŠMT vyplynulo, že závěrem pro Koncepci 2014-2020 byla potřeba 

změny a zakomponování tématu mládeže do širší koncepce, kterou je v současnosti 

Strategie 2030+. Zároveň byla zmíněna nejasná vize do budoucna ohledně podpory 

mládeže. [R1, odborná stáž MŠMT]  

Vzhledem k absenci nové koncepce je tak diskurs v oblasti mládeže zaměřený 

především na oblast vzdělání, což není podle některých respondentů dostačující 

[Respondent 1, 2]. Zanikne totiž podpora mnoha specifických cílů, jako je např. 

mezigenerační dialog a další. [Respondent 2] Diskutována byla i realizace kampaně pro 

vytvoření nové koncepce, nakonec ale nebyla vykomunikována. [Respondent 4] 

K přeformulování diskursu politiky mládeže na úrovni EU došlo v rámci nové 

Evropské strategie mládeže pro období 2019-2027. Tato strategie navazuje na předchozí 

strategii, došlo však k přeformulování diskursu, který je nyní tvořen třemi hlavními pilíři 

ve vztahu k mládeži: zapojovat, propojovat a posilovat. V centru zájmu EU tak stojí 

podpora participace, mobility a zapojování znevýhodněné mládeže. [MŠMT]  

Na závěr této kapitoly byla provedena analýza idejí a diskursu v rámci Koncepce 

podpory mládeže na období 2014-2020 (viz. Potůček 2015: 231-239):  

Kognitivní ideje: statistické a demografické údaje o potřebách mládeže a jejich projekce, 

navázání na Strategii 2007-2013 a na Evropskou strategii mládeže, reflexe potřeb mládeže 

skrze strukturovaný dialog.  

Normativní ideje: zaměření na podporu participace mládeže a zapojování mladých lidí do 

rozhodovacích procesů, návrhy aktérů na výslednou podobu Koncepce 2014-2020 (kulaté 

stoly, workshopy). 
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Komunikační diskurs: prezentace výsledné Koncepce 2014-2020, prezentace závěrů 

z workshopů a konferencí, sdílení národních zpráv o mládeži. Komunikace záměrů EU a 

snaha o zapojení mladých lidí skrze Strukturovaný dialog. 

Koordinační diskurs: hlavním aktérem, který měl hlavní slovo v politice mládeže, bylo 

MŠMT, které spolupracovalo s dalšími resorty skrze zmíněné platformy. Konečné slovo 

při utváření politiky mládeže měli politici. Komunikace s mládeží skrze Strukturovaný 

dialog (pro tento účel byla vytvořena v roce 2014 Národní pracovní skupina). Komunikace 

s EU skrze národní zprávy o mládeži a např. konference mládeže. 

 

4.7. Mezinárodní srovnání 

 

V této kapitole budou představeny příklady dobré praxe a mezinárodní srovnání, které 

vyplynuly z rozhovorů s respondenty. Ty budou dále doplněna informacemi z reportu EU o 

participaci mládeže v členských zemích a informacemi z reportu politické participace 

mládeže v zemích V4. Zmiňovaná spolupráce v rámci EU a Evropská strategie mládeže, 

která skrze doporučení působí na národní politiky, jsou důvodem, proč se v této kapitole 

zaměřuji na srovnání v rámci zemí Evropské unie.  

Jak vyplynulo z realizovaných rozhovorů, Česká republika má v nyní porovnání s 

ostatními evropskými státy, a to nejenom v EU a Radě Evropy, poměrně složitou situaci. 

V rámci států EU mají ministerstva zabývající se problematikou mládeže k dispozici přímo 

řízené organizace. „Anglicky se jim říká service organizations. Takže v cizině mají třeba 

Youths boards, nějaké Rady mládeže nebo mají instituty. My jsme měli právě až do roku 

2013 Národní institut dětí a mládeže a ten byl zrušený. S tím, že byla zrušena sekce k 1.1. 

letošního roku, tak došlo i ke zrušení sítě informačních center. Zrušilo se Národní 

informační centrum mládeže a ti měli pod sebou regionální informační centra mládeže. 

Takže to také zaniklo, což je hodně velká komplikace pro nás. No a my prostě nemáme 

žádnou tu přímo řízenou organizaci, což znamená, že nemáme k dispozici lidské zdroje, 

protože to je třeba. Hodně v porovnání s Evropou ustupujeme od podpory mládeže 

systémově nastavené.“ [Respondent 1] Situaci nezlepšuje ani fakt, že nebyla vytvořena 

navazující koncepce na podporu mládeže. Obzvláště nyní před předsednictvím ČR, kdy 



 

 

87 

 

budeme kromě Francie jedinou zemí bez samostatného dokumentu či koordinačního útvaru 

pro politiku mládeže. [Respondent 1] 

Oblast mládeže spadá v jednotlivých státech EU pod různá ministerstva [Report EU 

2015] a odlišné je také financování. Jako příklad bylo uvedeno Německo, kde je 

financování Rady mládeže spolu s podporou mládeže poměrně rozsáhlé. Podobně je na 

tom Rakousko, kde byla kladně hodnocena provázanost podpory mládeže v rámci politik. 

Naopak v Polsku byly zmíněny nedostatečné zdroje pro podporu mládeže. [Respondent 2, 

4] Podpora participace mládeže je v zemích EU obvykle součástí širšího portfolia pro 

mládež, občanství a vzdělávání. Jak ukázala evaluace EU, ve všech zemích existovaly jen 

velmi omezené informace o mezivládní agendě pro participaci mládeže, na rozdíl od jiných 

souvisejících oblastí dětské politiky, jako je řešení dětské chudoby. Ve všech státech však 

existuje nějaká forma participativní struktury dětí a mládeže na národní úrovni; nejčastěji 

národní rady dětí a mládeže nebo parlamenty dětí nebo mládeže. Byla rovněž 

identifikována širší škála nevládních organizací, organizací zabývajících se právy dětí a síť 

organizací podporujících participaci dětí a mládeže. [Report EU 2015: 11-12] 

Způsob financování podpory participace mládeže záleží na jednotlivých členských 

státech. Například v Itálii byl vytvořen fond politiky mládeže na podporu účasti studentů, 

který přerozdělují jednotlivá univerzitní města. Na Slovensku je participace mládeže 

financována skrze grantový program ADAM, který byl zdrojem financí pro 40 % 

mládežnických nevládních organizací. Ve Švédsku přiděluje Národní rada pro záležitosti 

mládeže finance na podporu organizací vedených dětmi. Ve Slovinsku národní a místní 

vlády finančně podporují organizace dětí a mládeže, které propagují, podporují a pracují na 

participaci dětí a mládeže. [Report EU 2015: 16] 

Zajímavým zjištěním evaluace byl fakt, že velká část zemí čelí dědictví totalitního 

režimu. V Bulharsku, České republice, Estonsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku a ve 

Španělsku je možné pozorovat problémy v rozvoji participace vzhledem k desetiletím 

totalitní vlády. Země s totalitní historií se i přes legislativní vývoj snaží dohnat některé 

další (např. Nizozemí), kde je participace podporována skrze politické organizace, 

veřejnost a širší kulturu. [Report EU 2015: 21] 

Jako příklad dobré praxe ze zahraničí byl uveden venkovský parlament mládeže, 

který je nástrojem pro sdružování venkovské mládeže. Tento typ parlamentu pomáhá 



 

 

88 

 

formulovat potřeby a názory venkovské mládeže a ty zásadní dále předávat klíčovým 

resortům. [Respondent 3] Inspirací může být i Zákon o dětském ombudsmanovi, který byl 

schválen v Chorvatsku. [Report EU 2015: 18] Jako další příklad dobré praxe byla 

v evaluaci EU uvedena Iniciativa měst přátelských k dětem, která vznikla v roce 1996. 

Toto hnutí funguje prostřednictvím mezinárodní sítě místních a národních vlád a 

organizací občanské společnosti a zajišťuje mimo jiné participaci mládeže, právní rámec 

vstřícný dětem, či odpovídající rozpočet pro děti. Tato iniciativa funguje v několika státech 

EU. [Report EU 2015: 44] 

Důležitou součástí podpory participace mládeže je také provádění výzkumů na toto 

téma. V této diplomové práci byla zmíněna potřeba důkladnějšího monitoringu participace 

mládeže i obecně dopadů politiky mládeže na cílovou populaci. V Dánsku se například 

čtyřikrát do roka vytváří Dětský panel, jehož výsledky jsou publikovány skrze reporty. 

V Lucembursku probíhá každé dva roky shromáždění mládeže, které zjišťuje názory a 

postoje mladých lidí. V Rakousku probíhá monitoring mládeže, který je součástí národní 

strategie pro mládež. [Report EU 2015: 31] 

Z reportu zaměřeného na porovnání participace mládeže v zemích V4 vyplynul 

skepticismus mladých lidí v otázce možnosti ovlivňovat politiku ve své zemi. Nejvyšší 

míru skepticismu bylo možné pozorovat u mladých Maďarů. Zkušenost s členstvím 

v mládežnické organizaci měla přibližně třetina mladých lidí a každý desátý mladý člověk 

ve věku 15-24 let uvedl, že se pravidelně účastní dobrovolnických aktivit. Nejvyšší míra 

pravidelného dobrovolnictví byla zaznamenána na Slovensku a v České republice (každá 

po 11%), následovaná Maďarskem (10%) a Polskem (6%). Účast na veřejných či 

politických aktivitách za posledních 12 měsíců byla nejvyšší v Polsku a České republice. 

Ze širokého spektra aktivit dominovaly diskuse a online aktivity. [Report politické 

participace v zemích V4 2017] 
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5. Výsledky a jejich diskuse 

 

Cílem této diplomové práce byla analýza a zhodnocení uplatnění Koncepce mládeže na 

období 2014-2020. Analýza byla zaměřena na proces přípravy, implementace a 

vyhodnocování Koncepce 2014-2020. V této kapitole budou stručně shrnuty a diskutovány 

výsledky analytické části diplomové práce a budou zodpovězeny výzkumné otázky.  

 

1) Kteří aktéři a jak byli zapojeni do procesu tvorby a implementace 

Koncepce? 

 

Hlavním koordinátorem přípravy a implementace Koncepce 2014-2020 bylo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. U Koncepce 2014-2020 se kladl důraz na zapojování 

mládeže, která se podílela na přípravě i implementaci dokumentu. Mladí lidé byli 

zapojováni skrze nominaci ČRDM, konkrétně skrze projekt Kecejme do toho a následně 

skrze Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží. Dále na MŠMT 

fungoval program stážistů, kteří měli možnost vyjadřovat se k přípravě Koncepce.  

Na přípravě a implementaci Koncepce 2014-2020 se dále podílela i další 

ministerstva, která měla na starost některé z cílů Koncepce ve spolugesci s MŠMT. V době 

přípravy Koncepce fungoval také Národní institut dětí a mládeže, který realizoval 

konzultační skupiny k jednotlivým tématům a strategickým cílům. Tyto skupiny byly 

tvořeny ze zástupců organizací a institucí v oblasti mládeže a pomáhaly formulovat znění 

jednotlivých strategických cílů. Kromě těchto zástupců byli aktivní také zástupci knihoven 

a místních akčních skupin, dalších resortů či Komora mládeže.  

Aktéři byli do procesu přípravy Koncepce 2014-2020 zapojováni skrze kulaté stoly, 

dialog s mládeží, jednání Komory mládeže, konzultace pracovních skupiny, účast na 

Národní konferenci o mládeži, či skrze vnitřní a vnější připomínkové řízení (v něm se 

mohly vyjádřit další odbory MŠMT a prostor byl poskytnutý i dalším aktérům). Koncepce 

byla schválena usnesením vlády ČR č. 312 dne 12.5.2014. Na implementaci Koncepce 

2014-2020 se podílely tematické skupiny skrze zaměření na jeden ze strategických cílů. 



 

 

90 

 

Zástupci ministerstev, institucí a organizací spolupracovali také v rámci Komory mládeže a 

expertních skupin.  

Implementačními nástroji Koncepce 2014-2020 byly Programy státní podpory 

práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace, dotační programy na krajské 

úrovni, program Erasmus+ a výzvy v rámci operačního programu OP VVV. 

Implementačním nástrojem Koncepce byla také Národní síť Místních akčních skupin, či 

školní a městské parlamenty. Pro podporu zapojování mladých lidí byl důležitým 

nástrojem Strukturovaný dialog, spolu s projektem Mládež v kraji, který finančně 

podporoval mládežnické iniciativy.  

Jako hlavní problémy byly dotázanými aktéry hodnoceny kompetence v kontextu 

meziresortní spolupráce, velikost a povaha tematických skupin, nedostatečná flexibilita 

operačních cílů, přesun kompetencí na MŠMT a zrušení odboru mládeže, či zrušení 

některých důležitých institucí, jako například Národního institutu dětí a mládeže, s čímž se 

pojí problém nedostatku lidských zdrojů. Problémem byla také kontrola plnění 

stanovených cílů, kterou měly původně provádět tematické skupiny ve spolupráci 

s Komorou mládeže. Tyto skupiny se však postupně rozpadly a monitoring byl následně 

zajišťován skrze expertní skupinu a vyhodnocování externího experta.  

 

2) Jaké koncepty a zájmy relevantních aktérů byly součástí procesu přípravy 

a implementace koncepce? 

 

Do procesu přípravy a implementace Koncepce 2014-2020 byly zahrnuty různé zájmy 

jednotlivých aktérů. Zájmy mládeže z pohledu Evropské strategie mládeže a národní 

politiky mládeže byly zahrnuty jakožto strategické cíle Koncepce. Zájmy mládeže byly 

dále prezentovány skrze ČRDM a projekt Kecejme do toho, který umožňoval mladým 

lidem participovat při realizaci politiky mládeže a zastupovat potřeby a zájmy mladých lidí 

jako celku. ČRDM se dále zaměřovala na potřeby organizací v tomto sektoru, tedy spíše na 

praktické aspekty v oblasti mládeže, a dále na podporu dobrovolnictví skrze zákon o 

dobrovolnictví.  

Priority pro mládež stanovovala také Národní pracovní skupina pro strukturovaný 

dialog, která navázala na projekt Kecejme do toho. V rámci Strukturovaného dialogu 
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probíhaly různé projekty na podporu zapojování mládeže a vznikaly Národní zprávy o 

mládeži, které reflektovaly aktuální problémy a trendy. Zájmy venkovské mládeže byly 

zastupovány místními akčními skupinami, které se zasazovaly o regionální rozvoj v oblasti 

mládeže. Jednotlivá témata ve spojení s mládeží rozpracovávaly a kontrolovaly tematické 

pracovní skupiny. Vzhledem k rozdílné velikosti a odlišnému podílu lidí z praxe/ tvůrců 

politiky mládeže, byly výstupy těchto skupin odlišné. Zároveň v některých skupinách 

docházelo k lobbingu ze strany aktérů z praxe (zmíněny byly lesní školky). Zájmy dalších 

aktérů byly reflektovány především skrze připomínková řízení, v nichž se řešila například 

otázka genderu. 

 

3) Co a jak se podařilo naplnit z cíle SC8 v Koncepci podpory mládeže na 

období 2014-2020?  

 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro naplňování cíle SC8 byly dotační programy MŠMT 

vyhlašované každý rok. V rámci programu na podporu NNO pro neformální vzdělávání 

bylo podpořeno v období 2014-2020 každoročně 95-198 organizací v celkové částce 1 305 

755 094 Kč. V období 2016-2019 byly podpořeny také kraje v celkové částce 46 168 238 

Kč, u těchto programů pak byla podpora participace mládeže definována jako jedna z 

priorit. Podpořen byl také projekt Mládež v kraji, který probíhal v několika krajích ČR.  

Cíl SC8 byl dále naplňován ve spolugesci s Ministerstvem kultury a to např. skrze 

vzdělávací programy v knihovnách a muzeích. Jednou z podporovaných oblastí ve výzvě č. 

02_16_032, byla podpora kompetencí pro demokratickou kulturu, ve které bylo podpořeno 

13 organizací včetně Centra pro studium demokracie a kultury s programem Občanský 

průkaz 4.0, který v současnosti probíhá již na 14 středních školách. Program Erasmus+ 

podporoval aktivní zapojování mládeže především skrze Strukturovaný dialog. Projekty z 

Klíčové akce 3 byly tematicky zaměřeny na podporu participace a aktivního občanství, 

dialogu s tvůrci politik a Evropské občanství. V rámci Strukturovaného dialogu byli mladí 

lidé zapojováni také do dalších aktivit, například do programu mladí ambasadoři. Jako 

důležitý nástroj rozvoje participace se ukázaly městské a žákovské parlamenty.  

V této diplomové práci byly uskutečněny rozhovory se zástupci Strukturovaného 

dialogu s mládeží a ČRDM, ale také s organizacemi, jejichž projekty na podporu 

participace byly podpořeny ze strany MŠMT. Z těchto rozhovorů vyplynula existence 
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široké škály projektů zaměřených na podporu aktivního zapojování mladých lidí, které 

vedly k tomu, že jejich účastníci měli často zájem zapojovat se dále. Bohužel ani ze strany 

MŠMT, ani ze strany organizací nedocházelo k monitoringu dopadů, které měly tyto 

projekty na mladé lidi. Počty zapojených mladých lidí nicméně reflektují zájem o tento typ 

projektů. Také platí, že velká část projektů rozvíjela dovednosti mládeže, především tzv. 

soft skills, jako např. kritické hodnocení, prezentace, vyjádření názoru a další.  

Problémem v oblasti vyhodnocování byla absence indikátorů, které by měřily 

dopad Koncepce 2014-2020. Ve Střednědobém vyhodnocení Koncepce tak výsledky 

obsahovaly především výčet nástrojů a vynaložené finanční prostředky. Já jsem se skrze 

rozhovory s organizacemi snažila alespoň o částečnou reflexi podpořených projektů. 

Vzhledem k posunu termínu odevzdání závěrečného vyhodnocení Koncepce 2014-2020 na 

červen 2021 navíc nemohlo být do diplomové práce zahrnuto celkové vyhodnocení. Jak 

vyplynulo z analýzy procesu vyhodnocování Koncepce, původní plán se v některých 

aspektech lišil od reálného procesu. 

 

4) Byly v koncepci obsaženy všechny potřebné cíle? Je potřeba v budoucí 

koncepci nějaké doplnit? 

 

Na MŠMT v minulých letech probíhala příprava navazující koncepce, která měla být 

upravena podle nové Evropské strategie mládeže a jejích pilířů – zapojovat, propojovat a 

posilovat. Mělo být vytipováno přibližně osm až deset témat a měla být popsána vize, kam 

se tyto cíle mají posunout. Tato témata měla být pojata obecněji, aby bylo možné reagovat 

na nová aktuální témata. Zároveň mělo dojít k vytvoření nových tematických skupin, které 

by nebyly tak velké, díky čemuž by se v nich lépe dosahovalo shody. [Respondent 1] 

V průběhu platnosti Koncepce 2014-2020 se jako aktuální ukázala témata radikalizace 

mládeže a duševního zdraví. Dále byly během rozhovorů specifikovány oblasti, jež by 

měly být zahrnuty do nové koncepce. Jedná se například o podporu příležitostí venkovské 

mládeže, mezigenerační solidaritu a dialog, či zelené dovednosti. 

 

I přes nedostatky Koncepce 2014-2020 byla absence navazujícího dokumentu hodnocena 

dotázanými aktéry spíše negativně. Česká republika je v současnosti jedinou zemí v EU, 
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která nemá vlastní dokument politiky mládeže či alespoň koordinující orgán. Tento fakt 

byl aktéry hodnocen jako negativní vizitka před blížícím se předsednictvím České 

republiky. Celkově bylo při rozhovorech konstatováno, že s politikou mládeže se pojí 

problém zapojování mladých lidí do přípravy politik, jež se jich přímo dotýkají, a rovněž 

problém kompetencí. Aktéři navrhovali například přeřazení politiky mládeže pod Úřad 

vlády, který má pravomoc dávat příkazem úkoly pro další ministerstva, zatímco MŠMT 

musí spoléhat na ochotu ostatních aktérů spolupracovat. 

            V případě podpory participace dotázaní aktéři dospěli k názoru, že je potřeba 

zaměřit se na podporu komplexně a zajistit tak přístup pro participaci všech skupin 

mladých lidí. Vedle toho je potřeba zaměřit se na občanské vzdělávání, které v České 

republice není ukotveno a je definováno pouze skrze některé koncepční a strategické 

dokumenty (např. Strategie 2030+). Zamýšlená Koncepce občanského vzdělávání nebyla 

ani po několika letech vytvořena, přičemž z rozhovorů vyplynulo, že téma občanského 

vzdělávání je tématem spíše „třeskavým“, neboť neexistuje příliš velká politická vůle 

k jeho řešení.  

            Jak ukázala tato práce, dotační programy MŠMT určené různorodým zajímavým 

projektům pomáhají podporovat participaci mladých lidí. Tyto projekty umožňují zapojení 

mladých lidí na národní i místní úrovni, a to různou formou. Jak ale vyplynulo z rozhovorů 

s organizacemi, velice podstatná je podpora ze strany důležitých aktérů – například učitelů, 

ředitelů či starostů. Velmi často se projevilo, že v případě podpory participace mladých lidí 

je zásadní nadšení koordinátora daného projektu a přesvědčení o smyslu těchto aktivit. 

Zároveň se ukázalo, že vzhledem k pestré škále nabídek se stává, že projekty musí často 

soupeřit o zařazení v rámci škol.  

      V otázce vyhodnocení dopadů Koncepce 2014-2020 na participaci mladých lidí tato 

práce nedokáže nabídnout plně uspokojivou odpověď, neboť se spíše jedná o trendy v 

oblasti zapojování mládeže do veřejného dění, na které mohly mít vliv i další faktory 

kromě Koncepce 2014-2020. Jak ale uvedli někteří z dotazovaných aktérů, na podobný 

výzkum v českých podmínkách často nejsou finanční ani personální zdroje. Zároveň 

nemohlo být, vzhledem k posunutí termínu pro vyhotovení, do analýzy zahrnuto finální 

vyhodnocení Koncepce 2014-2020. Za silnou stránku práce lze považovat oslovení 

velkého spektra organizací a aktérů, kteří jsou důležití pro oblast podpory mládeže a 

participace mládeže. Skrze rozhovory byly definovány návrhy a problémy v oblasti 
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politiky mládeže, byla shrnuta témata důležitá v kontextu mládeže a byl vymezen proces 

přípravy, implementace a vyhodnocování Koncepce 2014-2020, včetně odchylek od 

původního plánu. 

            Další výzkum by mohl být zaměřen na prohloubení a rozšíření analýzy diskursů 

politiky mládeže, včetně historických proměn. V budoucnu bude toto téma zajímavé, 

vzhledem k absenci navazující koncepce a k celkově slábnoucí podpoře mládeže v ČR. 

Jako další zajímavá témata se jeví vyhodnocení dopadů projektů organizací neformálního 

vzdělávání, analýza dalších témat obsažených v Koncepci 2014-2020, či zjišťování názorů 

mládeže v oblasti politiky mládeže a podpory participace. V neposlední řadě nelze 

opominout ani téma občanského vzdělávání na školách, například v kontextu historického 

či diskurzivního institucionalismu.  

 

6. Závěr 

 

V rámci této diplomové práce byla analyzována podpora participace mládeže v rámci 

Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Podpora participace mládeže 

představuje důležitou prioritu na evropské i národní úrovni. Na evropské úrovni se jedná 

především o Evropskou strategii mládeže. V České republice je podporována skrze 

občanské vzdělávání, které má vést k rozvoji občanských kompetencí a k podpoře 

aktivního občanství. Aktivní zapojování je dále podporováno skrze neformální vzdělávání, 

na které se zaměřila tato diplomová práce. Konkrétně byly prezentovány výsledky 

dotačních programů pro NNO a byly uskutečněny rozhovory se zástupci organizací, jejichž 

projekty se věnují podpoře participace mladých lidí.   

Diplomová práce vycházela z teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry a 

diskursivního institucionalismu. Dále pracovala s aktéry a nástroji veřejných politik, kteří 

byli identifikováni v analytické části. Hlavního aktéra v kontextu Koncepce 2014-2020 

představovalo MŠMT. Zahrnuty byly také další resorty, nechyběli ani zástupci mladých 

lidí, kteří se zapojovali skrze nominaci ČRDM a Strukturovaný dialog, nebyly opomenuty 

ani neziskové organizace, místní akční skupiny a další. Identifikovány byly klíčové 

implementační nástroje pro Koncepci 2014-2020 a specifické nástroje pro naplňování cíle 

SC8. Důležité východisko představoval také proces tvorby veřejných politik, kdy byl 
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analyzován a zhodnocen proces přípravy, implementace a vyhodnocování Koncepce 2014-

2020. 

Provedená analýza ukázala, že existovaly odchylky od plánované implementace a 

vyhodnocování Koncepce. Prostřednictvím názorů aktérů byly identifikovány hlavní 

problémy spojené s jednotlivými procesy. V rámci střednědobého vyhodnocení Koncepce 

2014-2020 byly zahrnuty výsledky kontroly NKÚ, která za hlavní problém označila systém 

vyhodnocování Koncepce, především absenci indikátorů, které by hodnotily dopady 

Koncepce na cílovou populaci. Dotázanými aktéry byly dále v souvislosti s Koncepcí 

definovány jako problém otázka restrukturalizace na MŠMT a zrušení odboru mládeže, 

stejně jako zrušení některých důležitých institucí, nastavení tematických skupin, či jejich 

následný rozpad. V oblasti podpory mládeže a podpory participace mládeže se ukázala 

jako významný faktor také politická vůle. 

Zajímavé bylo rovněž zhodnocení budoucího vývoje politiky mládeže ze strany 

dotázaných aktérů. Vzhledem k absenci navazující Koncepce, byly vyjádřeny obavy 

ohledně pokrytí některých oblastí podpory mládeže, které nejsou obsaženy v nové Strategii 

2030+. Byly popsány ustupující tendence v oblasti podpory mládeže ze strany státu a dále 

byla diskutována možná variantní řešení pro politiku mládeže. Například v rámci 

problematiky meziresortní spolupráce a kompetencí se objevil návrh přeřadit oblast pod 

Úřad vlády.  

Důležité je říct, že absence navazující Koncepce byla aktéry hodnocena spíše jako 

negativní, a to i přes její zmíněné nedostatky. Kladně byla hodnocena participativní 

příprava Koncepce, kdy byl kladen důraz na zapojování mladých lidí do procesu přípravy i 

implementace. Kladně byl hodnocen také přístup k přípravě a implementaci Koncepce ze 

strany úřednic MŠMT, které jej měly na starost před restrukturalizací na MŠMT. Velmi 

pozitivně byla hodnocena jejich odbornost, stejně jako zkušenosti v českém i evropském 

kontextu.  

Z rozhovorů s organizacemi pro neformální vzdělávání byl v analytické části 

vytvořen přehled některých uskutečňovaných projektů na podporu aktivního zapojování 

mládeže. Jedním z nich byl projekt Mládež v kraji podporující mládežnické organizace na 

místní úrovni. Na základě tohoto projektu vznikaly iniciativy věnované různým tématům a 

vedle toho docházelo také například ke zlepšení prezentačních dovedností. Stále 
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významnější roli hrají městské a školní parlamenty. Ty se snaží o předávání odpovědnosti 

mladým lidem a o podporu vyjadřování názorů a zapojování v rámci školy/obce. V tomto 

případě byl jako klíčový vyhodnocen zájem ze strany učitelů, ředitelů či starostů. Rozvoj 

aktivního občanství byl podporován také skrze dobrovolnické projekty, jejichž účastníci se 

po skončení projektu zapojovali do nového. U projektů bylo definováno jako pozitivum 

nejen rozvoj zapojování mládeže do veřejného dění, ale také rozvoj soft skills a 

networkingu, který umožňoval propojování lidí s podobnými názory a zájmem o 

participaci.  

Na základě identifikovaných slabin designu a uplatnění Koncepce 2014-2020 by 

bylo do budoucna vhodné v některých oblastech postupovat lépe. V první řadě by bylo 

vhodné nastavit systém vyhodnocování případné nové Koncepce podpory mládeže, a to 

včetně jasně definovaných indikátorů pro vyhodnocování dopadů. Součástí vyhodnocování 

by měl být monitoring dopadů projektů podpořených NNO a školních parlamentů na 

cílovou populaci. Zároveň by nové tematické cíle měly být více flexibilní, aby Koncepce 

dokázala reagovat na nové témata. Jako příklad bylo uvedeno duševní zdraví mládeže, 

které je v současnosti velmi aktuální, o to více pak z důvodu stávající pandemie. S 

tematickými cíli se pojí také návrh tematických skupin. Ty by měly být nastaveny tak, aby 

bylo zajištěno rovnoměrné zastoupení lidí z praxe a tvůrců politiky mládeže. 

Obecně je potřeba nastavit komplexní rámec podpory mládeže, který by zajišťoval 

meziresortní spolupráci a dostatek finančních a lidských zdrojů. Politika mládeže by měla 

mít jasně specifikované cíle a organizační zajištění skrze přímo řízenou organizaci 

mládeže. Jako inspirace mohou posloužit příklady dobré praxe ze zahraničí, které jsou v 

rámci EU mezi členskými státy sdíleny. K aktivní participaci mládeže by měli aktivně 

přispívat aktéři formálního i neformálního vzdělávání, a to skrze širokou paletu nástrojů a 

občanské vzdělávání na školách. Občanské vzdělávání je potřeba dále systematicky 

rozvíjet, protože jak ukázaly výsledky Koncepce rozvoje občanského vzdělávání na 

školách, „bez podpory státu nemůže být občanské vzdělávání na systémové úrovni v 

dlouhodobém horizontu účinné. (…) Pro dlouhodobý a účinný rozvoj občanských 

kompetencí žáků na školách nestačí deklarace OV a formální úpravy v koncepcích, nýbrž 

je zapotřebí systematické podpůrné činnosti zkušených aktérů pracujících se znalostí 

prostředí přímo v místě realizace OV, tedy přímo ve školách. Ti přitom musí být vybaveni 
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kvalitními nástroji, metodami a musí se opírat o součinnost s vedením školy.“ [Pokusné 

ověřování OV na školách 2015] 

Celkově z analýzy v této diplomové práci vyplývá, že do procesu přípravy a 

implementace Koncepce 2014-2020 se zapojovali různí aktéři, kteří sdíleli své zájmy. 

Vyhodnocování Koncepce se potýkalo s několika problémy, neboť se rozpadly tematické 

skupiny, které měly monitorovat plnění cílů Koncepce. Dále byla kritizována absence 

indikátorů pro vyhodnocování dopadů Koncepce. Rovněž platí, že termín pro finální 

vyhodnocení byl posunut na červen 2021, což bylo způsobeno dobíhajícími projekty. 

Některé aspekty byly naopak hodnoceny velmi pozitivně, například dotační programy pro 

NNO, či projekt Kecejme do toho. Závěrem je potřeba říct, že komplexní podpora mládeže 

v ČR je v současnosti na ústupu a některá témata pravděpodobně nebudou řešena. Situace 

se pro Českou republiku jeví jako složitá, jelikož zaniklo několik důležitých institucí, chybí 

navazující koncepce a neexistuje žádná přímo řízená organizace mládeže.  
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9. Přílohy 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Vybraný horizontální cíl SC8 a jeho podcíle (obrázek) 

Příloha č. 2: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 

organizace pro období 2014-2020 (tabulka) 

Příloha č. 3: Přehled dotázaných organizací a základních informací k jejich projektům 

(tabulka) 

Příloha č. 4: Odpovědi na otázku: V posledních 12 měsících účastnil ses nějaké aktivity 

následujících organizací? (tabulka) 

Příloha č. 5: Účast mladých ve volbách dle Eurostat (v %) (tabulka) 

Příloha č. 6: Aktéři diskursu politiky mládeže (tabulka)  

 

 

Přehled uskutečněných rozhovorů: 

1) MŠMT. Datum: 16.11.2020; délka rozhovoru: 1 hodina a 1 minuta. Zároveň 

uskutečněny dva telefonáty: první ohledně krajských dotacích (18.11.2020) a druhý 

oddělením, které má v současnosti na starost vyhodnocení Koncepce 2014-2020 

ohledně stavu vyhodnocení (30.3.2021).  

2) NS MAS. Datum: 20.11.2020; délka rozhovoru: 34 minut. 

3) Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (ČRDM) – rozhovor 

se dvěma aktéry, Datum: 1.12.2020; délka rozhovoru: 1 hodina 3 minuty. 

4) Ministerstvo kultury. Datum: 4.12.2020; délka rozhovoru: 35 minut. 

5) ČRDM, Strukturovaný dialog a projekt Kecejme do toho. Datum: 10.12.2020; 

délka rozhovoru: 57 minut. 

6) Jihomoravská rada dětí a mládeže. Datum: 23.3.2021; délka rozhovoru: 40 minut. 

7) Rada dětí a mládeže Plzeňského kraje. Datum: 23.3.2021; délka rozhovoru: 27 

minut. 

8) CEDU – městské parlamenty. Datum: 23.3.2021; délka rozhovoru: 16 minut. 

9) RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Datum: 24.3.2021; délka 

rozhovoru: 21 minut. 

10) Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí; konzultační centrum při CEDU – školní 

parlamenty. Datum: 26.3.2021; délka rozhovoru: 35 minut. 
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11) Salesiánská asociace Dona Boska, o.s. – projekt Dobrovolnictvím k aktivnímu 

občanství. Datum: 26.3.2021; délka rozhovoru: 20 minut. 

12)  Pražský studentský summit. Datum: 30.3.2021; délka rozhovoru: 16 minut. 

13) INEX SDA. Datum: 31.3.2021; délka rozhovoru: 23 minut. 

14) Akademické centrum studentských aktivit. Datum: 31.3.2021; délka rozhovoru: 1 

hodina 16 minut. 

15) Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.. Otázky vyplněny skrze email.  

16) Studentská agora. Otázky vyplněny skrze email. 

17) CEDU – městské a školní parlamenty. Datum: 8.4.2021; délka rozhovoru: 28 

minut. 

18) Pro účely diplomové práce jsem se dále zúčastnila diskuse k výsledkům výzkumu 

Mladí lidé ve střední Evropě, kterou pořádal Národní demokratický institut. 

Diskuse proběhla 15. 12. 2020 skrze platformu Zoom.  

 

Výchozí struktura rozhovorů s aktéry: 

1) Proces tvorby a implementace Koncepce 

 

• Kdo se podílel na tvorbě a implementaci Koncepce? 

• Jak probíhal proces tvorby a implementace Koncepce? 

• Bylo průběžně kontrolováno plnění stanovených cílů? A kým? 

• Jakou úlohu hrály ostatní ministerstva a orgány státní správy? 

• Jak probíhala spolupráce s Českou radou dětí a mládeže? 

• Jak probíhala spolupráce jednotlivých aktérů a resortů? 

• Jakou úlohu hrály obce a kraje? 

• Jaké koncepty a zájmy relevantních aktérů byly součástí procesu tvorby a 

implementace koncepce? (co bylo bráno v potaz?)  

• Co by se v budoucnu mohlo či mělo dělat jinak?  

 

2) Hodnocení výstupů Koncepce (obecně) 

 

• Do jaké míry byly naplněny cíle Koncepce? 

• Kde (v jakých sférách/organizacích/institucích) byly implementovány výstupy 

koncepce? 

• Byly v koncepci obsaženy všechny potřebné cíle? (co podle dotazovaného chybělo) 

• Zpětná vazba k vyhodnocení výstupů koncepce – jak byla vyhodnocována? 
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3) Vybraný cíl (Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů 

a do ovlivňování společenského a demokratického života.) 

 

• Naplňování jednotlivých podcílů? 

• Jak je možné dále v budoucnu podporovat aktivní zapojení mladých lidí do 

rozhodovacích procesů? 

• Jaké vidí dotazovaný možnosti pro občanské vzdělávání v budoucnosti? Názor na 

občanské vzdělávání v ČR – návrhy na zlepšení? 

• Jaké nástroje byly využity pro podporu aktivního zapojení mládeže do 

rozhodovacích procesů?  

 

4) Návrhy a budoucnost 

 

• Možnosti podpory mládeže v budoucnosti?  

• Další koncepce již nebude – Jaký bude nyní další vývoj v podpoře zapojení 

mladých lidí ro rozhodovacích procesů? 

• Jaký dokument nahradí Koncepci 2014-2020?  

• Proč nebude další Koncepce podpory mládeže? 

 

Okruh témat pro rozhovor s oslovenými organizacemi: 

1) Dotace, spolupráce s MŠMT 

2) Popis projektu, činnosti organizace 

3) Jak podporována participace mladých lidí  

4) Plánované aktivity, další aktivity 

5) Kolik se zapojilo mladých lidí 

6) Fáze VP cyklu – příprava, implementace, evaluace 

7) Potýkali se s nějakými překážkami ve své práci 

8) Co by nyní realizovali jinak 
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Usnesení vlády č. 342/2014: 
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Teze Diplomové práce: 

Jméno studenta/studentky: Alena Znamenáčková 

Název v jazyce práce: Podpora občanské angažovanosti mladých lidí v ČR: Koncepce 

podpory mládeže na období 2014-2020 

Název v anglickém jazyce: Support of youth civic engagement in the Czech Republic: 

National Youth Strategy for years 2014-2020  

Klíčová slova: občanská angažovanost, mladí lidé, občanské vzdělávání, Koncepce 

2014-2020, veřejná politika, teorie institucionalismu  

Klíčová slova anglicky: civic engagement, youth, civic education, National Youth 

Strategy 2014-2020, public policy, theory of institutionalism 

Akademický rok vypsání: 2019/20  

Jazyk práce: Český jazyk 

Typ práce: Diplomová práce 

Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky 

Vedoucí / školitel: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.   

Obor práce: Veřejná a sociální politika    

A. vymezení výzkumného problému  

Důležitým aspektem současných moderních demokratických systémů je aktivní občanská 

společnost. Tento pojem byl centrem zájmu mnoha sociálních vědců, kteří popisovali její 

vzájemně závislý vztah se státem. V současné době je však v západní Evropě považována za 

pouhou nezbytnost, bez které nemůže demokracie fungovat [Müller 2003: 607] a podobně je 

to i v případě České republiky. Zde prvotní nadšení po roce 1989 vystřídal stav, který je 

označován jako „konec líbánek“. Došlo k ochabnutí zájmu občanů aktivně se zapojovat o 

politického dění a nastalo zklamání z demokracie, které bylo doprovázeno nízkým 

přesvědčením o schopnosti měnit či ovlivňovat. [Linek, Císař 2017]  

O poklesu zapojování se do veřejného života však autoři mluvili již mnohem dříve. 

Tocqueville například hovořil o stavu, kdy lidé v moderní demokracii mají sice více 

svobody, zároveň však menší zájem něco měnit. [Tocqueville 1889] Sennett ve svém textu 

napsal, že lidé se zajímají více o soukromý život a zanedbávají přitom život veřejný. [Sennett 

1978] V neposlední řadě se na toto téma vyjádřila také Elinor Ostrom, která poukázala na 
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snižující se občanskou angažovanost a potřebu většího občanského vzdělávání a zapojení 

občanů v USA (1996, 755-58). [Dudley 2003: 263]  

Aktivní zapojení občanů je důležitou podmínkou pro fungování demokracie a 

angažovanost občanů funguje jako indikátor vyspělosti a stability demokratických režimů. 

[Linek, Císař 2017: 17, 124] Demokratický politický systém totiž počítá mimo jiné 

s kompetentními občany, kteří jsou schopni zodpovědně uvažovat a jednat. Občanství lze 

pojmout dvěma způsoby, přičemž první pojetí je založené na povinnosti a druhé na aktivním 

občanství. Toto pojetí popisuje například Linek [Linek, Císař 2017: 19], či Schinkel a van 

Houdt, kteří mluví o tzv. „responsibilizaci“ občanství. Být občanem tak neznamená pouhá 

práva a možnosti, ale také určité povinnosti – tedy aktivní zapojení [Schinkel, van Houdt 

2010].  

V podpoře aktivního zapojení občanů hraje důležitou roli vzdělání. Jedinci s vyšší 

mírou občanských znalostí zpravidla zastávají demokratické principy a hodnoty silněji než ti, 

u nichž jsou znalosti nižší. [Kudrnáč 2015: 210] Úlohou školy je pak poskytnout studentům 

tyto znalosti, jež jsou zásadní podmínkou pro tvorbu kritických a angažovaných občanů. Tím 

může být ovlivněna například budoucí pravidelná volební účast mladých lidí, sebevědomí 

v otázkách politiky, otevřenost vůči politice a pocit politické účinnosti. [Kudrnáč 2017: 214-

2015] 

Významným tématem je tedy v tomto kontextu občanské vzdělávání2, které se podílí 

mimo jiné na politické socializaci mladých lidí. Občanská výuka má v České republice 

tradici od 19. století a první zákon byl v této souvislosti přijat v roce 1919. Za dob nacismu a 

komunismu však bylo občanské vzdělávání nahrazeno obšírnou propagandou. Po roce 1989 

panovala u Čechů spíše nedůvěra ve stát či politické a občanské vzdělávání. V současné době 

stále neexistuje definice občanské výuky a je tak specifikována spíše na základě principů. 

[Horák 2013] Také cíle občanské výchovy nejsou stanoveny žádnou závaznou normou, což 

má kladné i negativní důsledky (učitel má větší volnost, zároveň však vetší zodpovědnost). 

Výuka tedy vychází z určitých vodítek, která jsou základem této výchovy (např. vlastivědná, 

právní, ekonomická či politická). Jako základní cíl lze však uvést „přivést žáky k vlastní 

orientaci v hierarchii hodnot, ať už na úrovni individuální, sociální či filozofické. (…) Učinit 

z mladých lidí samostatně myslící a jednající subjekty, schopné na základě získaných 

znalostí kriticky reflektovat jak společenské dění, každodenní problémy a konflikty, tak své 

vlastní místo a své počínání.“ [Dostálová 1996: 248–249] 

 
2 V ČR dvě skupiny, kterých se týká – mladí a děti + dospělý 
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Jedním z problémů je v současné době nejednotné občanské vzdělávání, kterému 

chybí stabilní rámec. Výchozím předpokladem pro zlepšení podmínek v ČR bylo usnesení 

Poslanecké sněmovny v roce 2014. Sněmovna v něm vyjadřuje podporu občanského 

vzdělávání, nejedná se však o strategii státu. Dalšími příspěvky v této oblasti jsou například 

projekty MŠMT (např. celoživotní učení či strategie 2020). Dále je občanské vzdělávání 

obsaženo ve strategiích a vzdělávání na školách zahrnuje velkou škálu projektů (často jsou 

tvořeny neziskovými organizacemi), které vyplňují mezery ve školním kurikulu – např. 

školní parlamenty, komunitní aktivity apod. [Horák 2013]  

Ideálem je tedy zvýšit participaci občanů na veřejném životě a dát občanství novou 

hodnotu. Podpora participace mladých lidí by měla být podporována ve velké míře ve 

školním prostředí skrze občanské vzdělávání. Neexistuje však jasná vize a podpora aktivního 

občanství je definována skrze několik základních dokumentů mezi které patří mimo jiné 

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“), 

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2020, Strategie celoživotního učení ČR, či Koncepce podpory 

mládeže (2007-2013, 2014-2020). Od září 2018 vzniká také Koncepce občanského 

vzdělávání v ČR. 

B. Cíle diplomové práce a výzkumné otázky 

Cílem této diplomové práce je analýza uplatnění Koncepce podpory mládeže na období 

2014-2020. Analýza bude zaměřena na: 

4) Proces tvorby Koncepce:  

• Jací aktéři se podíleli na tvorbě Koncepce? 

• Jak probíhal proces tvorby Koncepce? 

5) Proces implementace Koncepce:  

• Jací aktéři se podíleli na implementaci Koncepce? 

• Jak probíhal proces implementace Koncepce? 

• Bylo kontrolováno plnění stanových cílů? A kým? 

• Co by se mohlo/ mělo v budoucnu udělat jinak? 

6) Hodnocení obsahu výstupu Koncepce: 

• Do jaké míry byly naplněny cíle Koncepce (co (ne)bylo vykonáno)? 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:cs:PDF
http://www.vzdelavani2020.cz/
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/celozivotni-uceni/strategie_2007_cz_web_jednostrany.pdf
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• Kde (v jakých sférách/organizacích/institucích) byly implementovány 

výstupy koncepce? 

• Na co se v koncepci pozapomnělo? 

• Co by mělo být obsaženo v následující koncepci? 

Především se v analýze zaměřím na jeden z pěti horizontálních cílů této koncepce: 

Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování 

společenského a demokratického života. Tento cíl reaguje na problematiku občanské 

participace, která je zmíněna výše. Je tedy snahou o alespoň částečné vymezení cílů pro 

občanské vzdělávání a podporu aktivního zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů. 

V současné době v České republice neexistuje jednotná vize občanského vzdělávání a tato 

koncepce (především pak vybraný cíl) je jednou z hlavních vymezení cílů pro podporu 

aktivního zapojení mladých lidí.  

Tento vybraný horizontální cíl (SC8) je dále složen ze tří podcílů: 

• Motivovat děti a mládež k aktivnímu, informovanému a odpovědnému zapojování do 

veřejného prostoru včetně diskuze. 

• Zajišťovat informovanost dětí a mládeže o možnostech participace.  

• Podporovat děti a mládež při využívání různorodých příležitostí k participaci včetně 

nových forem participace. 

Všechny tyto cíle spadají do gesce MŠMT a spolugesce MK. Výhodou analýzy této 

Koncepce je téměř ukončená platnost, jež umožňuje analyzovat nejen proces tvorby 

koncepce, ale také proces její implementace. Při tvorbě vybraného strategického cíle a dílčích 

podcílů byla vedena diskuse s odbornou veřejností a mládeží (skrze Českou radu dětí a 

mládeže), která se měla zapojit také do procesů implementace a vyhodnocení. Tato část 

Koncepce tak zároveň vyobrazuje možnosti mladých lidí ovlivňovat politické výstupy. 

V tomto případě skrze projekt „Kecejme do toho“. Naplňování strategických a dílčích cílů 

mělo být průběžně monitorováno a vyhodnocováno tematicky zaměřenými pracovními 

skupinami.   

Výzkumné otázky: 

1) Byly do procesu tvorby a implementace koncepce zapojeni všichni relevantní aktéři? 

• Jaké koncepty a zájmy relevantních aktérů byly součástí procesu tvorby a 

implementace koncepce? 
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2) Byly naplněny cíle Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020? 

• Byly v koncepci obsaženy všechny potřebné cíle? Je potřeba nějaké v budoucí 

koncepci doplnit? 

• Byly výstupy koncepce implementovány v rámci občanského vzdělávání na školách?  

Výzkumné otázky se týkají především vybraného horizontálního cíle, jehož 

stanovení reaguje na potřebu vyšší podpory občanské angažovanosti mladých lidí v České 

republice. V diplomové práci tedy budu sledovat naplnění vybraného cíle a jeho podcílů, 

potřebná doplnění pro budoucí koncepci a implementaci výstupů koncepce v rámci OV 

v kontextu analýzy procesu tvorby a implementace koncepce.  

Koncepce 2014-2020 jako celek představuje strategii podpory mladých lidí, zejména 

skrze rozvoj jejich osobnosti tak, „aby dokázali adekvátně reagovat na neustále se měnící 

prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve 

společnosti“. [Koncepce 2014-2020] Vybraný horizontální cíl je jednou z prioritních oblastí 

podpory v rámci politiky mládeže, jež v celku představuje vizi, k čemu má Koncepce přispět 

v dlouhodobém horizontu. Analýza v této práci tudíž bude sledovat utváření této vize a 

naplnění jednoho z jejích prioritních cílů.  

 

C. Teoretická východiska 

Tato diplomová práce vychází z problematiky občanského vzdělávání v České republice. Občanské 

vzdělávání se skládá ze dvou částí – občanského vzdělávání dětí a mladistvých a občanského 

vzdělávání dospělých. Já se ve své práci zaměřuji na vzdělávání mladých lidí, kde je hlavním 

aktérem škola. Je zde však spektrum dalších aktérů, kteří vyplňují mezery školního vzdělávání a 

přispívají k aktivnímu zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů. Tato práce se zaměřuje na 

Koncepci podpory mládeže na období 2014-2020, jež je jedním z hlavních dokumentů vymezující 

cíle občanského vzdělávání. Navazuje na Koncepci z období 2007-2013 a představuje změny, jež 

jsou potřeba implementovat pro podporu aktivních a angažovaných občanů.  

Součástí teoretické části této práce bude představení zvolené koncepce a konceptualizace 

důležitých teoretických konceptů – aktérů veřejných politik, veřejně politického procesu, 

implementace veřejných politik a hodnocení veřejných politik.  

Dále bude teoretická část vycházet především z teorie institucionalismu zaměřeného na 

aktéry. Tato teorie umožňuje navrhovat a uskutečňovat veřejné politiky v podobě doporučení 
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a/nebo návrhů změn institucí. Zároveň vychází z předpokladu, že jednání aktérů je předurčeno 

existujícími institucemi, které ovlivňují jejich vnímání či preference. [Potůček 2015: 60] Tato 

analýza také umožňuje zpřehlednění výkladu veřejně politického procesu a identifikaci klíčových 

aktérů. Kromě této teorie nevylučuji také uplatnění dalších teorií, jejichž volba bude ponechána 

podle potřeby na základě nároků výzkumu. 

Poslední částí teoretické kapitoly bude identifikace konstelace aktérů a režimů interakce.  

 

D. Metodologie 

Pro zpracování této diplomové práce budou využity následující metody: analýza veřejně 

politických dokumentů, analýza sekundárních dat a hloubkové rozhovory s hlavními aktéry 

podílejícími se na tvorbě, implementaci a kontrole plnění Koncepce podpory mládeže na období 

2014-2020. Především se jedná o aktéry z MŠMT a MK, ale také o členy České rady dětí a 

mládeže.  

Předpokládaná struktura práce: 

• Úvod  

• Výzkumné otázky a hypotézy 

• Klíčové pojmy a teorie 

• Metodologie 

• Představení Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v poli aktérů a 

institucí 

• Analýza procesu realizace Koncepce 2020 a míry dosažení stanovených cílů 

• Závěr 
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F. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

This thesis is based on the issue of civic education in the Czech Republic and focuses on 

the National Youth Strategy for years 2014-2020. The aim of this thesis is to analyze the 

application of this Strategy. The analysis will focus on the process of creation and 

implementation of the Strategy 2014-2020 and evaluation of its outputs. In particular, the 

analysis will focus on one of the five horizontal aims of this Strategy: Promote the active 

involvement of children and young people in decision-making processes and in influencing 

social and democratic life. This aim responds to the need for greater support of youth civic 

engagement in the Czech Republic and responds to gaps in civic education at schools. The 

main theoretical background of this thesis is the theory of institutionalism focused on 

actors. 
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