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Hodnocená diplomová práce se zabývá velmi zásadním tématem občanské a politické participace dětí 

a mládeže v České republice. V práci jsou analyzovány hlavní příčiny nízké občanské a politické 

participace dětí a mládeže u nás a navržena možná řešení problému. Autorka pracuje se závěry 

mezinárodních výzkumů, které se týkají této problematiky, a doplňuje je o polostrukturované 

rozhovory s hlavními aktéry.  

Celkově práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou, její úroveň odpovídá požadavkům po stránce 

obsahové i formální. Autorka se o zkoumanou problematiku dlouhodobě zajímá, což je z textu 

patrné. Přesto bych ráda upozornila na několik oblastí, ve kterých vidím prostor pro zlepšení.  

Výzkumné téma (předmět zkoumání) je v práci pojato velmi široce a zahrnuje řadu různých aspektů. 

Důsledkem toho je skutečnost, že analyzované příčiny nízké participace i možnosti řešení jsou 

v některých případech formulovány velmi obecně a nejdou dostatečně do hloubky. Autorka definuje 

v některých kapitolách výzkumný problém jako nižší občanskou a politickou participaci dětí a 

mládeže v ČR (viz kapitola Nižší občanská a politická participace dětí a mládeže jako společenský 

problém). V případě, že je výzkumný problém formulován tímto způsobem, mělo by být jasně 

stanoveno, k čemu se hodnocení míry participace vztahuje. Je tím myšleno, že je občanská a politická 

participace dětí a mládeže v ČR nižší, než by byl ideální stav, únosný stav nebo úroveň participace 

v jiných státech? Odpověď na tuto otázku není v práci uvedena jednoznačně. 

Strukturace celé práce je logická a přehledná, ačkoli by mohla být v některých případech podrobnější 

a propracovanější (např. kapitola „Nižší občanská a politická participace dětí a mládeže ve světle 

odborných výzkumů“). V práci by bylo vhodné v rámci zvláštní kapitoly explicitně formulovat a 

rozpracovat cíle diplomové práce a výzkumné otázky. Dvě hlavní výzkumné otázky jsou zmíněny 

v kapitole věnující se metodám, ty by bylo ale užitečné rozebrat a rozpracovat podrobněji. V celém 

textu je velké množství tabulek a grafů, řada z nich by mohla být v příloze práce.  

Určité nedostatky lze najít i v kapitole věnující se využívaným metodám práce. Autorka označuje jako 

jednu z využívaných metod studium literatury, které ale není samo o sobě výzkumnou metodou.  

Z kapitoly Metodologie rovněž není zřejmé, jakým způsobem byla prováděna analýza sekundárních 

dat, zda šlo o práci se samotnými daty sebranými v rámci jednotlivých uváděných výzkumů, nebo 

pouze o studium dokumentů (práce se závěry výzkumu, nikoli ale vlastní analýza dat).  



V kapitole Metodologie rovněž chybí podstatné informace o realizovaných rozhovorech. Je zde sice 

podrobně popsán proces oslovování respondentů apod., ale chybí zde informace, kolik bylo celkově 

provedeno rozhovorů, kdo konkrétně byl osloven/dotazován (jaký aktér). Informace o respondentech 

jsou uvedeny až v seznamu literatury. Doporučila bych zaměřit se v kapitole Metodologie na 

podstatné informace o realizovaných rozhovorech, které jsou pro kontext analýzy zásadní, naopak 

dílčí informace o procesu oslovování atd. je možné uvádět v příloze.  

Autorka se na řadě míst odkazuje na závěry participativního pozorování, což v kapitole o metodologii 

není ani zmíněno. Chybí zde jasná informace o tom, jak konkrétně pozorování probíhalo, v jakém 

časovém úseku apod.   

Autorka v závěru tvrdí, že: „Nedostatečná občanská příprava žáků a studentů na základních a 

středních školách je z části způsobena novým školským zákonem, který zavedl rámcové vzdělávací 

programy a školní vzdělávací programy a neurčil jak se má Výchova k občanství a průřezové téma 

Výchova demokratického občana učit a co je jejich přesnou náplní“ (str. 83). Je možné souhlasit s tím, 

že učitelé by měli mít k dispozici lepší metodickou podporu pro rozvoj žáků a studentů v daných 

oblastech, avšak závěr, že kurikulární reforma je jednou z příčin nízké občanské a politické participace 

dětí a mládeže, je minimálně diskutabilní. Pokud se autorka opravdu ztotožňuje s tímto závěrem (a 

nejde pouze o formulační neobratnost), měla by ho podložit jasnými argumenty.  

Práce je po formální stránce na vysoké úrovni a nemá velkých prohřešků (až na několik překlepů a 

chyb v interpunkci např. na stranách 19, 24, 39 aj.). V úvodu práce je mylně uvedeno, že druhá 

kapitola představuje metody uplatněné v práci a třetí kapitola teoretická východiska práce, avšak 

práce je strukturována opačně, druhou kapitolu představují teoretická východiska, třetí kapitola se 

zabývá metodami. Další chyby se autorka dopouští např. na str. 47, kde mluví o zákonu o dobrovolné 

službě (jedná se ale o zákon o dobrovolnické službě).  

Celkově považuji diplomovou práci za odpovídající požadavkům jak po obsahové, tak po formální 

stránce a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.  

  

Otázky k obhajobě: 

Autorka v práci dochází k závěru, že v ČR chybí zákon o mládeži. Jaké argumenty tento závěr 

potvrzují? Proč je nutné/vhodné tuto problematiku řešit legislativně? Opravdu by legislativní 

ukotvení reálně pomohlo zvýšit občanskou a politickou participaci mládeže? 
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