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Autor dizertační práce se rozhodnul splnit nelehký úkol a vydal se do neprobádané části 

vzdělávání. Věnoval se komunitní škole, což je nejen v českém pedagogickém výzkumu 

neukotvený a různorodě chápaný, přitom používaný pojem. 

Práce je logicky a čtenářsky vstřícně sestavena. V úvodní části se věnuje analýze 

současného stavu poznání a nastiňuje průběh proměny školy s akcentem na tzv. vnitřní 

proměnu. Pečlivý historický exkurz snah o proměnu základní školy pro roce 1989 vytváří 

potřebný základ pro další kapitoly práce. Důraz je kladen také na celoživotní vzdělávání 

v celostním chápání, což se v dalších částech ukáže jako důležité.   

Vymezení (či spíše používání a chápání) pojmu komunitní škola, shromáždění teoretických 

východisek a analýza myšlenkových zdrojů vytvářející obsah pojmu následuje v další části 

dizertační práce. Autor hledal inspirace v reformní pedagogice na ploše celého XX. století 

v různých částech světa, proto také logicky následoval výběrový vstup do několika zemí EU, 

USA a Kanady dokreslující situaci a ukazující na různá pojetí komunitní školy a množství úhlů 

pohledů různých cílových skupin. Zde může čtenář implicitně najít možné vysvětlení jisté 

opatrnosti k zavádění tohoto pojmu v kontextu České republiky, neboť komunitní školy 

v zahraniční často korespondují se sociálně slabými lokalitami a zaměřením těchto škol 

přesahující klasický rámec školy jako místa vzdělávání např. směrem ke zdravotním či 

sociálním službám pro rodiny s vícečetnými problémy. Přínosná je inspirace z málo 

očekávaných regionů bývalého Sovětského svazu. Právě v této části práce se ukazuje úskalí 

tématu, neboť z rešerší zdrojů vyplývá, že nikdo nevymezuje, jaká by měla být struktura 

komunitní školy, jaké by mělo být její cílové chování ani jaké na ní mají probíhat procesy. 

Další část autor pojal jako výzkum konceptu komunitní školy, popis metodologie a výzkum 

inovačního potenciálu školy. Ukázalo se, že komunitní školy jsou charakterizovány třemi 

klíčovými činnostmi (spolupráce s dalšími organizacemi, zapojení rodičů a nabídka 

mimoškolních činností), na druhé straně autor poukazuje na široké spektrum chápání a již 

poukázanou nejednotnost.  

Metodologická část není místy zcela srozumitelná. Autor se odkazuje na zmíněný standard 

a není patrné, zdali se odvolává na svoji výzkumnou práci, výsledek projektu či se jedná o 

neobratný popis. Výsledky šetření jsou zpracovány většinou srozumitelně, jsou komparovány 



názory různých cílových skupin (zajímavé rozdíly mezi chápáním komunitní školy řediteli škol 

a učiteli), velice často je pojmenovávána jinakost, odlišnost, nutnost spolupráce, otevřenost, 

vize a vliv osobnosti ředitele školy. Ve výzkumné části autor použil svoje výzkumné (a dokonce 

publikované) aktivity, vytěžil práci několika navazujících mezinárodních projektů a vytvořený 

Standard kvality komunitní školy.  

V českém i zahraničním kontextu autor správně zdůrazňuje nezbytnost chápání kontextu, 

což je na jedné straně známá a pochopitelná skutečnost, v tomto případě ovšem značně 

komplikující stanovování závěrů. Autor tuto skutečnost nezastírá a poměrně dobře se s tímto 

úskalím vyrovnal v podobě srozumitelného závěru svého šetření i celé dizertační práce. 

K úvaze dávám, zdali autor dizertační práce nesklouznul na pole černobílého vidění světa 

v kontrastu klasická x komunitní škola. Uvádí, že klasická škola sama o sobě nemůže vytvořit 

optimální prostředí pro děti a jejich rodiny, popř. vytváří rámec fungování podpory žáků 

v komunitní škole (str. 63), který opírá o svůj subjektivní pohled na věc. 

S tímto souvisí i chápání pojmu komunitní škola a jeho možné splývání či používání 

pedagogickými pracovníky jako škola otevřená, inkluzivní či férová. Sám autor cituje analýzu 

z roku 2008, z níž vyplývá, že počet škol vyvíjejících komunitní aktivity, ale jako komunitně 

neoznačených (80%) jednoznačně převyšuje počet těch, které se jako komunitní označují – str. 

148. 

Dizertační práce Vymezení konceptu komunitní školy v českém školském systému se 

věnovala vysoce aktuálnímu tématu komunitní školy, tématu dosud nezpracovanému a 

teoreticky neukotvenému. Z tohoto důvodu lze uvedené dílčí nedostatky omluvit a naopak 

je vhodné zdůraznit množinu materiálů a poznatků, které autor shromáždil, kriticky 

analyzoval a předestřel k dalšímu využití. Jsem přesvědčen, že práce bude solidním 

východiskem pro další výzkumné aktivity v této oblasti a že na ni budou moci další 

výzkumníci odkazovat a hledat v ní pramenné i myšlenkové inspirace. 

Práce splňuje kritéria předepsaná pro tento typ prací, k obhajobě ji proto doporučuji. 

Otázky k obhajobě: 

1. V kapitole č. 4 jste graficky vyjádřil proces přeměny tradiční (běžné) školy ve školu 

komunitní. V posledním pátém stadiu píšete o virtuální škole fyzicky nevymezené. 

Bude takto chápaná škola skutečně školou komunitní stojící v centru regionu či 

skupiny lidí? 

2. Pozornému čtenáři aktuálně platných kritérií kvalitní školy (Česká školní inspekce, 

www.csicr.cz) neunikne akcent na společné vzdělávání, vizi školy, spolupráci 

s rodiči, dalšími partnery i širším okolím. Jak budete argumentovat cestu školy ke 

komunitnímu pojetí. Najdete rozdíly mezi ní a školou, která se bude „pouze“ 

zlepšovat a bude se snažit v co největší míře zmíněná kritéria naplňovat? 
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