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Tématem posuzované práce je analýza národní politiky mládeže od roku 2014 se zvláštní 

pozorností věnovanou agendě podpory politické a občanské angažovanosti mládeže. 

Přirozenou pomůckou – ba snad i organizujícím principem této analýzy – se stal vládou 

schválený programový dokument „Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020“.  

Volba tématu není na půdě našeho oboru běžná. Hned na počátku jeho zpracování bylo zřejmé, 

že studentka se bude muset vyrovnat s mnohými těžkostmi v jeho konceptualizaci, ale snad 

ještě více následně při shromažďování empirické evidence. Ona však přistoupila k takto 

formulovanému zadání čelem, pracovala pilně a odpovědně a rád konstatuji, že výsledná 

podoba práce předčila moje původní očekávání. 

Ke kladům práce řadím: 

• její přehlednou a logicky provázanou strukturu včetně shrnutí a diskuse výsledků (kapitola 

5) a závěrů (kapitola 6); 

• zvolená a v práci též vhodně uplatněná teoretická východiska; 

• podrobnou kritickou analýzu předností a deficitů institucionální podpory dané politiky; 

• výbornou formální úpravu celé práce. 

Ke konkrétním kladně hodnoceným částem práce bych přiřadil argumentovanou analýzu 

kritických deficitů oslabujících účinnost politiky mládeže ve sledovaném období: rozpad jejích 

institucionálních rámců, častých přesunů kompetencí, slabin meziresortní spolupráce či 

personální nestability na úrovni ústředního orgánu státní správy. 

Autorka si uvědomuje, že hodnocení dopadů politiky na cílovou populaci naráželo na četné 

problémy, a upozorňuje též na pokleslou administrativně správní praxi: k dané koncepci nebyla 

vytvořena sada indikátorů, podle nichž by bylo možno přistoupit alespoň k náznakům 

systematičtějšího hodnocení (s. 65), podmínky hodnocení implementace byly nedostatečné (s. 

68). 

Posuzovaná práce se neomezuje pouze na analýzu minulosti. Na základě identifikovaných 

neuralgických bodů nabízí široce rozkročený, ambiciózní a argumentačně podložený námět na 

prioritní směry přípravy a následné realizace politiky mládeže v budoucnosti.   



Lze konstatovat, že tato diplomová práce představuje případovou studii, v níž se jako v kapce 

rosy zřetelně odráží obecnější chronické bolesti české státní správy, s nimiž se jako analytici 

bohužel setkáváme i při řešení mnohých dalších veřejně politických úkolů. 

Závěr: Podaří-li se studentce řádně odpovědět na všechny dotazy vznesené v průběhu 

obhajoby, doporučuji předloženou diplomovou práci hodnotit jako výbornou. 
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