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Mgr. Jakub Štědroň řádně uzavřel doktorské studium. Průběh studia hodnotím jako
bezproblémový. V samotném zpracovávání doktorského úkolu navázal na svoji diplomovou
práci, která vznikala i na základě jeho studijního pobytu v USA a při doktorském studiu byla
jeho zkušenost rozšířena o podrobnou znalost problematiky v České republice a v dalších
zemích. K rozšíření jeho znalostí přispěly i dvě půlroční stáže. Jednu uskutečnil v Evropském
parlamentu v Bruselu a druhou v Agentuře Evropské unie pro základní práva ve Vídni. Z práce
je patrný i jeho každodenní kontakt s menšinami a tudíž i každodenní konfrontace akademické
znalosti a praxe.
V průběhu svého studia vystoupil na odborném setkání Německo–české rozhovory
uskutečněném dne 10. - 12. října 2014 v Mariánských lázních s přednáškou na téma Die
gemeinsame Geschichte – trennt oder verbindet sie?“ (Společná historie, spojuje, či rozděluje?).
Účastnil se též odborného setkání a realizace projektu Increaction věnovaného neformálnímu
vzdělávání příslušníků znevýhodněných menšin, prezentace dobré praxe při sociálním
začleňování, 16. 5. – 23. 5., Bilbao, Španělsko. V současné době pracuje na projektu PALFighting discrimination and AntiGypsyism in education and employment in EU 2016-2018.
Na pomezí odborné a aplikované činnosti stojí jeho práce na aktualizované koncepci politiky
hl. města Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 2016–2020. Materiál obsahuje shrnutí
národnostně-menšinové situace v Praze s důrazem na oblast kultury, vzdělávání a uchování
jazyka a identity, strategické priority Domu národnostních menšin jako hlavního ohniska
národnostně-menšinového života v Praze a hlavní cíle politiky hl. města Prahy ve vztahu
k národnostním menšinám.
Publikační činnost odborných textů je zastoupena dvěma tituly:
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kol. Vybrané kapitoly z nové ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer: 143–209.
Štědroň, J. 2015. Legislativní podpora a praktické uplatňování afirmativních akcí v České
republice. In: Praha a menšiny. Praha: Dům národnostních menšin/Magistrát hl. m.
Prahy/Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.: 35–46.
Na základě uvedených skutečností vyjadřuji přesvědčení, že doktorský student splnil své
studijní povinnosti a doporučuji obhajobu práce.

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

