
ABSTRAKT 

Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud 

marginálně řešenou tematikou možností mapování a rozvoje komunitního rozměru školy.  

Cílem studie je v teoretické rovině stručně vymezit koncept komunitní školy a akcentovat 

proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na proměnu role školy v dnešní 

společnosti. Zvláštní pozornost je také věnována teoretickým východiskům pojetí role školy a 

současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na 

analýzu a charakteristiky modelu komunitní školy.  

Cílem empirického šetření bylo zjistit, zda existuje spolehlivý nástroj napomáhající určit typ, 

druh a kvalitu komunitní školy, tedy jaké je základní typové rozlišení komunitních škol v ČR, 

jak se jednotlivé modely pojetí komunitní školy liší z hlediska obsahu a způsobů předávání 

kurikula a jaká je vazba principů komunitní školy na inkluzivní vzdělávání, resp. posilování 

rovných příležitostí.  

Kvalitativně orientovaný výzkum byl realizován na 5 základních školách v České republice, 

které se vymezují jako komunitní školy. Těchto 5 škol tvořilo výzkumný vzorek. Data byla 

získána pomocí strukturovaných rozhovorů, focus group a analýzy školní dokumentace.  

Výchozím bodem dizertace je pojetí školy jako systému se složitou strukturou. Díky tomu na 

ní můžeme aplikovat systémový přístup – škola má svou strukturu a své okolí. V tomto okolí 

existují prvky, které školu aktivují a vyvolávají na ní procesy a rovněž prvky, které tyto procesy 

ovlivňují. Zajímají nás i vnitřní aktivace školy na úrovni managementu školy, tady motivace 

škol k posilování komunitního rámce. Zkoumáno je i to, jak se škola do svého okolí projevuje 

a jaké to má pro okolí důsledky. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že podle aktérů školního života je vstupování školy do komunity 

klíčové a každá škola musí najít odpověď na otázku, nakolik má ovlivňovat procesy mimo 

školu. Výsledky poukázaly také na určité proměnlivé tendence mezi jednotlivými školami, 

které způsobují, že mezi nimi panuje řada rozdílů, přestože vyznávají podobné hodnoty týkající 

se výuky. Rozdíly pramení převážně z úrovně decentralizace školy, systému financování, 

politické podpory konceptu komunitní školy, velikosti komunity, charakteristiky obyvatelstva. 

Pouze malý podíl rozdílů je způsoben typem lidí, kteří ve škole pracují, osobními preferencemi 

nebo jinými interními faktory. Silně převládá vliv vnějších faktorů. Zmapování a porozumění 

různorodosti okolností, organizačních opatření a také pedagogických procesů je důležitým 

krokem k efektivnímu rozšíření konceptu Komunitních škol a také k dalšímu teoretickému 



rozvoji tohoto konceptu jako takového. Zmíněné proměnlivé vnější faktory lze chápat jako 

určité prediktory, které by mohly ztěžovat proces transformace tradiční, běžné školy na školu 

komunitní. Na základě výsledků realizovaného výzkumu jsou v práci rovněž diskutovány 

návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi a podněty pro navazující empirické šetření. 
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