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Jak by autorka charakterizovala vztah státu/státní politiky v oblasti péče o mládež a 
iniciativních pedagogů v otázce sociální výchovy? 

Práce je zasazena do patřičného historického a mezioborového kontextu – zejména 
v otázce tzv. péče o dítě a mládež v první republice. Využívá se základní práce Tůmy, o níž 
je opřena část podávající obraz o právním a institucionálním ukotvení péče o mládež 
v první republice. Autorka tak dostatečně vsazuje téma do kontextu. Navrhl bych ovšem, 
aby nad tématem bylo vedeno zamyšlení i z pozice vztahu širší osvětové činnosti a péče o 
mládež za první republiky. V tomto ohledu se mi zdá text diplomové práce poněkud 
ochuzen. Je to škoda, neboť mnoho argumentů v sociálně pedagogické práci nebylo 
vedeno jenom snahou o řešení hmotné či sociální situace/nouze dětí a mládeže, ale i 
snahou o realizaci a rozšíření osvětové činnosti.

V další části diplomové práce jsou vybrány různorodé příklady realizace sociální výchovy 
v období první republiky. Autorka podává plastický obraz daných koncepcí, opírá se 
dostatečně o primární a sekundární literaturu, v několika případech i o bohaté archivní 
prameny (K významu Inocence Bláhy bych ovšem doporučil prostudovat ještě studii 
Dušana Janáka z roku 2009.). Díky tomu podává fundovaný vhled do vybraných koncepcí. 
Postrádám vymezení, proč byly vybrány právě dané koncepce. Kdyby byly rešeršovány 
články k dané tématice v tehdejších odborných časopisech (nejenom čistě pedagogických), 
bylo by možné rekonstruovat i jiné sociálně-pedagogické instituce. 

Je to samozřejmě na volbě diplomantky, že zvolila právě dané pokusy (i když zčásti již 
známější v odborné literatuře), měly by ale být krátce podány důvody pro jejich výběr. 

Oceňuji závěry diplomantky a oceňuji, i přes drobné připomínky výše uvedené, kultivované, 
zaujaté, analyzující pojednání. 

Práce tak splňuje nároky kladené na práce diplomové, tyto nároky v mnoha pohledech 
převyšuje. 




