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Hlavním tématem diplomové práce je podpora participace mládeže a s tím 

související národní politika mládeže tak, jak je vymezena v Koncepci podpory 

mládeže na období 2014-2020 (dále Koncepce). Přičemž práce se zaměřuje na 

zhodnocení procesu přípravy, implementaci i samotné vyhodnocování a 

vyhodnocení Koncepce. Ve své podstatě tak tato pěkná práce přináší poměrně 

nepěkný obraz ne/strategického přístupu k podpoře mládeže v ČR, respektive jeho 

výšin, slabin i neoptimistického výhledu do blízké budoucnosti. I přestože práce 

obsahuje řadu momentů, kterým by slušel hlubší vhled, jež diplomová práce 

vzhledem k již tak velkému rozsahu neumožňuje, je smutným obrazem české stání 

správy, že (jistě velmi nadaná) studentka vysoké školy dokáže v tak omezeném 

rámci jako je diplomová práce dospět k poznatkům, jejichž zohlednění by zřejmě 

přispělo k daleko kvalitnější a smysluplnější podpoře mládeže v ČR. Budiž tato 

práce oceněna! Navíc, a to zřejmě autorka nemůže vědět, práce dochází k velmi 

podobným závěrům jako práce zabývající se jinými tématy (např. integrací 

cizinců), a to například s ohledem na bariéry typu jednoleté projektové 

financování, nespolupráci reportů, nespolupráci odborů, absenci indikátorů 

monitorující dopady implementace koncepcí, „zvednutého prstu“ ze strany NKU 

atp. Do značné míry tak práce, aniž by to možná tušila, odhaluje řadu problémů 

per se, se kterými si česká státní správa neví rady. Na okraj budiž dodáno, že na 

tyto problémy i přes jejich významnost zatím neupozorňuje snad z žádných 

volebních programů politických stran. 
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Co se týče očekávaných náležitostí diplomové práce, nemám žádných 

závažnějších výhrad. Cíl práce je jasně určen a rozpracován formou výzkumných 

otázek, kterých je poměrně dost, nicméně v závěru jsou dostatečně zodpovězeny. 

Práce je rovněž dobře strukturována a opírá se o dostatek literatury relevantní 

k tématu práce, a to včetně cizojazyčných textů. Práci by pomohlo pracovat trochu 

více s jinými evaluacemi nebo jejich zjištěními, ale uznávám, že i tak si práce 

vytkla velmi náročný cíl a musela udržovat fokus.  

Kvalita sebraných dat i jejich analýza je velmi dobrá. Při čtení první části 

analytické kapitoly jsem měla obavu, aby se autorka nespokojila s konstatováním, 

že k naplnění cíle vedla podpora xy organizací a zv projektů. Tuto případnou 

slabinu však autorka vyplnila názory a pohledem respondentů, což umožnilo jít do 

větší hloubky. Zdá se, že největší slabinou dané tématiky (a tudíž i slabinou datové 

základny této práce) je nenastavení indikátoru dopadu a možná i celkové 

nesledování dopadů. To autorka v práci v podstatě uvádí, větší míra explicity by 

však nebyla na škodu.  

Ke kvalitě argumentů, ke kterým práce dospěla a to včetně zohlednění teorií 

institucionalismu, na kterých práce staví, nemám výhrad. Drobná výhrada se týká 

možná jen absence kritiky (tedy plusů i mínusů) nastavených indikátorů po zprávě 

NKÚ a možná i větší reflexe role NKÚ v celém procesu. 

Ve světle předkládaných zjištění se pak zdá, že role Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2030+ primárně neslouží jako (širší) návazná koncepce, ale zároveň 

byla do této role částečně pasována. Text často zmiňuje „absenci politické podpory 

tématu“, respektive absenci této podpory pro vytváření navazující Koncepce. Lepší 

osvětlení tohoto vývoje by práci prospělo či by práce měla pojmenovat, že právě 

tímto směrem je třeba věnovat další výzkumnou pozornost. Otázka, kdo a proč o 

absenci navazující koncepce rozhodl, se ve světle toho, že absenci navazující 

koncepce respondenti vnímají jako problém, totiž jeví jako klíčová.    

V práci jsou jasně odlišena autorčina tvrzení a zjištění od tvrzení a zjištění 

převzatých. Stejně tak náležitosti odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních 

náležitostí plně odpovídají úrovni diplomové práce. Práce má v tomto ohledu je 

několik drobných limitů typu, že úzus je pro přímé citace používat buď závorky 

nebo kurzívu a nikoli oboje nebo, že občas použije zkratku (např. ČRDM, str. 17) 

a vysvětlí ji až o pár stránek dále. Vesměs se však jedná o zcela pominutelné 

drobnosti. 

K práci mám doporučení, že řadě zjištění i zjišťování by napomohlo grafické 

zpracování. Nemusí se jednat o nic složitého. K cílům lze vytvořit něco jako 

logický rámec, k aktérům jejich role a kompetence a k naplňování rovněž 
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jednouchou přehledovou tabulku. Naopak velmi informativní je tabulka na straně 

59-60. Není bez zajímavosti, že se jedná o tabulku vytvořenou autorkou na základě 

rozhovorů a že ministerstvo zřejmě s ničím podobným nedisponuje, což je 

zajímavé výzkumné zjištění, které zřejmě dobře reflektuje stav zkoumané 

problematiky. 

Pro námět na diskuzi při obhajobě práce navrhuji následující: 

(a) Z práce vyplývá, že oceňovaný dotační program pokračuje i po skončení Koncepce. 

Jak je jeho pokračování bez koncepce odůvodněno? (Váže se tedy ke Strategii 

2030+?, Může nyní ministerstvo či NKÚ kontrolovat bez koncepce účel poskytnutých 

finančních prostředků?) 

(b) Práce zmiňuje ne/spolupráci mezi různými rezorty v dané agendě. Ve světle toho 

diskutuje návrh Rady vlády pro mládež na úrovni Úřady vlády. Mohla by autorka 

stručně popřemýšlet o pro a proti návrhu takovéto Rady vlády pro mládež?  

 

Celkové hodnocení práce: A 
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