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Tématem diplomové práce je globální rozvojové vzdělávání (GRV) a hodnocení úspěšností 

implementace cílů Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání (schválené v roce 2011). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR eviduje přes dvě desítky aktuálně platných 

koncepčních dokumentů s různým stupněm závaznosti, které definují desítky cílů vzdělávací 

politiky a mnoho set navrhovaných opatření. Vedle těchto vlastních dokumentů vyplývají pro 

MŠMT cíle a úkoly i z dalších průřezových dokumentů národních i evropských (základní přehled 

viz http://www.vzdelavani2020.cz/clanek/13/knihovna-koncepci.html). Národní strategii globálního 

rozvojového vzdělávání v tomto seznamu MŠMT nenajdeme. Je umístěna na webu Ministerstva 

zahraničí: 

http://www.mzv.cz/file/612334/Narodni_strategie_globalniho_rozvojoveho_vzdelavani_pro_obdob

i_2011___2015.pdf. Už tento pouhý fakt ukazuje, jak je implementace různých strategií složitá, 

v oblasti českého školství zvláště. 

Autorka se zabývá implementací cílů jedné konkrétní strategie - Národní strategie GRV - a snaží 

se identifikovat faktory, které úspěšnost implementačního procesu ovlivňují. Cíle práce a výzkumné 

otázky jsou jasně definovány. 

Teoretická část je kompetentní, rozsáhlá, i když poněkud netradičně strukturovaná. Vedle 

teoretických poznatků využívá dat z výzkumu vedeného jak na úrovni politického centra, tak na 

úrovni koncových implementátorů v základních školách a od dalších účastníků procesu 

implementace. 

Seznam naší i zahraniční literatury je obsáhlý, vše důležité je korektně zdokumentováno 

v přílohách. Po formální stránce jsem neshledal žádné nedostatky. 

Cíl práce byl splněn, v závěru práce autorka navrhuje praktická doporučení ke zlepšení procesu 

implementace cílů Národní strategie GRV. 
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Diplomantka pracovala tvořivě a samostatně, i ve ztížených podmínkách – v době svého studia ve 

Francii. Prokázala jednoznačně schopnost samostatné odborné práce. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 

„výborně“. 

 

Otázky k obhajobě 

V úvodu posudku je odkaz na knihovnu koncepcí, které obsahují desítky cílů vzdělávací 

politiky a mnoho set navrhovaných opatření, které by měly být pro MŠMT závazné. Jaká hlavní 

poučení by na základě Vaší práce při implementaci různých strategií měla být využita? Anebo ještě 

dál: Představte si, že jste v nové vládě jmenována ministryní školství? Co byste dělala? 

 

 

Praha, 14.1.2014                                                                                       Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. 

 


