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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Autor získal stipendium na ZS 2014/15 na univerzitu v německém Düsseldorfu, kde bude 

většinu diplomové práce zpracovávat. Tomu bude uzpůsoben i cíl práce. 

Původním cílem bylo analyzovat činnost vybraných "nadací" (parteinahe Stiftungen) 

působících v ČR/středoevropském prostoru (viz projekt). Pobyt v Severním Porýní-

Vestfálsku mi ale oproti původnímu plánu umožní více se věnovat systému občanského 

vzdělávání přímo v SRN. Stávajícími cíli jsou 1) charakterizovat systém občanského 

vzdělávání v SRN, definovat hlavní aktéry (jak na spolkové tak na zemské úrovni) a jejich 

poslání a vazby; 2) přiblížit českému čtenáři předpokládaný přínos občanské výchovy (neboť 

i nadále platí, že v ČR obdobný systém neexistuje a SRN představuje ojedinělý příklad); 3) 

zachytit stávající debatu o vývoji občanského vzdělávání v SRN, tj. přispět do české debaty 

(respektive rozšířit povědomí) 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

časové: beze změn 

teritoriální: větší důraz na SRN (méně prostoru pro případnou analýzu činnosti německých 

stranických nadací v ČR), toto vyplývá z možnosti zpracovat DP přímo v SRN 

věcné: více prostoru pro charakteristiku jednotlivých institucí a jejich vazeb 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

1) úvod 

2) vymezení teoretického rámce a metodologického přístupu 

3) charakteristika německého systému občanského vzdělávání, hlavní aktéři a jejich vazby 

4) přínos občanské výchovy (výchovy k demokracii) 

5) stávající debata o vývoji a užitečnosti občanského vzdělávání v SRN 

6) zhodnocení a závěr 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Vzhledem k proměněnému cíli práce jsem metodologickou koncepci nestihl rozpracovat. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

- 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

1) přehodnocení původního záměru, tj. více důrazu na neutrální složku občanského 



vzdělávání (BPB, Landeszentralen) místo tzv. nadací (změna vzhledem ke studijnímu 

pobytu) 

2) hledání dostupné relevantní literatury a pramenů, vyhledávání kontaktů na příslušné 

instituce a jejich zastoupení v Severním Porýní-Vestfálsku (zejména v Düsseldorfu a Bonnu) 
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