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Hodnocení: 
Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou mládežnických organizací 
politických stran, konkrétně tedy organizací Mladí konzervativci, jež úzce spolupracují 
s ODS. Hlavními zkoumanými aspekty práce kolegyně Jarinové jsou historický vývoj a 
organizační struktura MK, náplň činnosti a povaha vztahů s ODS.  
Za slabinu práce kolegyně Jarinové považuji především slabou teoretickou základnu práce. 
Autorka čerpala v podstatě pouze z práce V. Šimíčka, a nezvala v potaz zahraniční odbornou 
teoretickou literaturu k této problematice. Absenci teoretické báze následně nahrazovala spíše 
studiem dostupných publikací a zdrojů (především stanovy a programy jednotlivých 
organizací či jejich webové stránky.  
První kapitola je jakýmsi teoretickým vymezením mládežnických organizací politického typu. 
Autorka zde vychází především z již zmiňované Šimíčkovy práce. Klíčovým tématem 
analýzy M. Jarinové je zde vztah politické strany ke „své“ mládežnické organizaci. Autorka 
dále vyjmenovává hlavní politické funkce takové organizace. 
Druhá kapitola je věnována historickému vývoji organizace Mladých konzervativců. Autorka 
sleduje postupné budování organizační struktury MK, a především si všímá sociálního a 
politického prostředí, z něhož se rekrutovali činovníci a zakladatelé MK; zejména šlo o 
organizaci Občanský institut.  
Ve třetí kapitole se M. Jarinová věnuje charakteristice organizační struktury Mladých 
konzervativců. Součástí této kapitoly je také charakteristika hlavních programových 
dokumentů MK. Autorka si všímá několika hlavních programových oblastí, kterými silně 
prolíná neoliberální ideologie: obhajoba zastupitelské demokracie, pohled na roli veřejné 
správy, hospodářská politika (bohužel charakterizovaná pouhými šesti větami), zahraničně 
politická orientace MK a v této souvislosti pohled MK na evropskou integraci.  
Čtvrtá kapitola se zabývá zahraničními vazbami a kontakty MK. Zde autorka ukazuje, že MK 
spolupracují s podobnými organizacemi především v zemích střední Evropy.  
Pátá a poslední kapitola je věnována analýze spolupráce MK a ODS, tedy svou partnerskou 
politickou stranou. Autorka v ní také stručně popisuje další organizace, spolupracující s ODS. 
Autorka ukazuje, že vztah mezi stranou a MK není zcela vyrovnaný. Zatímco ODS nemá ve 
svých stanovách zakotvenu spolupráci s touto organizací, MK se od počátku své existence 
snaží prosadit oficiální spolupráci s ODS i na institucionální úrovni. Autorka mj. zajímavě 
ukazuje, že v historii MK vnitřní názorové spory v podstatě kopírovali podobné spory uvnitř 
ODS, a to včetně personálních důsledků, kdy v organizaci MK se pravidelně dostávali do 
vysokých funkcí lidé úzce spjatí s momentálně převládajícím křídlem ve vedení ODS.  
V závěru své práce Michaela Jarinová porovnává obecné teoretické znaky mládežnických 
politických organizací s fungováním a strukturou Mladých konzervativců, a ukazuje, v čem se 
MK liší od teoretického ideálu takové mládežnické organizace, a v čem jej naopak respektuje. 
práci kolegyně Jarinové hodnotím jako značně popisnou, většinou bez hlubších teoretických 
ambicí. Práce nicméně podle mého názoru splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a 
v závislosti na průběhu obhajoby ji hodnotím známkou velmi dobře až dobře. 
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