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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru

Hodnocení (1 – 4):

1

Téma diplomové práce (84 stran) je relevantní vzhledem ke studovanému oboru. Autorka si kladla za
cíl porozumět tomu, jaký vliv mají parlamenty dětí a mládeže na budoucí angažovanost svých členů.
Na téma nahlíží z pohledu aktéra. Občanská angažovanost je zkoumána v organizaci Národní
parlament dětí a mládeže (NPDM) a dalších článcích parlamentů dětí a mládeže. Zuzanu
Wágnerovou dále zajímal vliv této struktury na další občanskou angažovanost v životě jedince, který
byl členem této organizace.
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce

2

Obsah teoretického/konceptuálního rámce je vhodný vzhledem k tématu práce. Autorka vychází z
práce skotských vědců Shepherda a Partikiose, která se věnovala výzkumu Skotského mládežnického
parlamentu (Scottish Youth Parliament) a jeho vlivu a dopadu na členy. Pracuje s literaturou
zahraniční i domácí, stejně jako s kvalifikačními pracemi, které byly obhájeny na vysokých školách.
Formulace cílů

1-2

Hlavním cílem diplomové práce bylo porozumět tomu, jaký vliv mají parlamenty dětí a mládeže na
budoucí angažovanost svých členů.
Hlavní výzkumná otázka: Jak vnímají bývalí členové Národního parlamentu dětí a mládeže vliv této
organizace na svou budoucí občanskou angažovanost? Autorka přistupuje kriticky k tématu a
samostatně zvládla vymezený problém.
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití
Jako výzkumná metoda

1

byl vybrán biografický design. Vyprávění respondentů je doplněno poznatky z
terénního deníku, který vznikl v rámci absolvované praxe v Národním parlamentu dětí a mládeže v
rámci předmětu Práce v týmu a praxe v letech 2016 –2017. Výzkumný vzorek tvořilo 10 bývalých
členů Národního parlamentu dětí a mládeže, kteří v této organizaci působili přibližně ve stejnou
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dobu. Vzorek jsem homogenizovala stanovením několika kritérií – bývalý člen působil v
Národním parlamentu dětí a mládeže v Radě nebo Předsednictvu, studuje nebo ukončil studium
na VŠ a není mu více než 30 let.
Kvalita závěrů práce

1

V závěrech je kromě jiného uvedeno, že

i když jsou parlamenty dětí a mládeže v České republice již přes
20 let, jejich vliv na členy není doposud důkladně probádán. Dalším výsledkem výzkumu autorky je
zjištění, že je nedostatečná propagace – mimo okruh lidí, kteří se parlamenty a mládežnickou
participací zabývají, je povědomí o nich poměrně malé, a to je škoda vzhledem k výše zmíněným
přínosům. Na oblast zaměstnání měly parlamenty dětí a mládeže také pozitivní vliv. V některých
případech respondenti získali zaměstnání díky využití sociálního kapitálu, který získali svým
působením v parlamentech. „Ačkoliv se však v tuto chvíli neangažují, o svém budoucím působení
přemýšlí, a to zejména v kontextu parlamentní výchovy k aktivitě.“
Práce se zdroji

1

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. Byly použity zdroje uvedené
na seznamu použité zahraniční a domácí literatury a pramenů. Kromě monografií a odborných
článků jsou v práci použity i informace z webových stránek a dokumentů zveřejněných on-line.
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava

1

Práce je vhodně strukturovaná, grafická úprava je velmi dobrá.

Celková známka před obhajobou: 1Otázka k obhajobě:
Jak vznikají představy o budoucím zaměstnání v souvislosti a aktivitami v

NPDM? Již na střední škole („na
středních školách byli respondenti vlastními hybateli – sami identifikovali zájem podílet se na činnosti
parlamentů dětí a mládeže“)?
Celkové vyjádření vedoucího práce:
Diplomovou práci Bc. Zuzany Wágnerové Vliv parlamentů dětí a mládeže na budoucí angažovanost jejich členů
doporučuji k obhajobě.
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