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Autorka si vybrala stále aktuální a v českém prostředí relativně kontroverzní téma, které 

uchopila velmi odborně, zajímavě a inovativně. Již samotná myšlenka „osvětlit příčiny 

vyostření debaty o politice inkluzivního vzdělávání“ je pro veřejnou politiku velmi přínosná. 

A to jak v teoretické rovině (s použitím testování hypotéz vycházejících z  teorie advokačních 

koalic), tak v rovině praktické (snaha o doporučení a informování o postojích k politice 

inkluzivního vzdělávání). Práci tak lze hodnotit velmi pozitivně, příkladem mohou být některé 

níže vypsané komentáře: 

• Propojení teorie s výzkumem je zřejmé, díky stanoveným hypotézám, vycházejícím 

z teorie advokačních koalic, došla autorka k zajímavým výsledkům. Ačkoliv jak sama 

uvádí, nejedná se o jediná možná kritéria posuzování, případně o jedinou možnou teorii, 

vysvětlující vyostřující debatu o politice inkluzivního vzdělávání. Nicméně způsob 

analýzy a autorčin neotřelý a zajímavý postup (ve smyslu podoby dvou koalic), teorii 

s určitou mírou jistoty a jedinečnosti potvrdil. 

• S tímto komentářem souvisí i realizace metody process tracing. Její užití není 

prozatím příliš časté, a proto velmi oceňuji, že se autorka tímto směrem vydala. Stejně 

tak velmi pozitivně hodnotím i mediální analýzu (i když je škoda, že v souvislosti 

s takto rozsáhlým tématem, nebyl prostor pro analýzu i dalších medií). Autorka také 

pracovala s celou řadou veřejně politických a legislativních dokumentů, z čehož je 

patrné, že se jedná o téma, kterému dobře rozumí. Využila také celou řadu 

zahraničních zdrojů. 

• Pozitivně hodnotím také strukturu práce, především pak jasně a přehledně vytvořené 

kapitoly dle stanovených výzkumných otázek. Též shrnutí uvedená za některými 

kapitolami považuji za vhodná a usnadňující čtení. 

• Na práci je také znát, že autorka se tématu věnovala průběžně, již od počátku 

studia. Díky tomu působí práce velmi robustně (různé užití metod a zdrojů dat), je 

propracovaná, nechybí jí kritické myšlení, je ucelená a od počátku až do konce 

čtivá. 
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Kromě pozitiv mám také některé podněty, či spíše otázky do diskuse, které však nesnižují 

celkový velmi pozitivní dojem z práce. Spíše jako každá jiná kvalitně pojatá práce vyvolává 

zajímavou a podnětnou diskusi: 

• Autorka při určování koalic nepracuje s rozlišením politických stran. Může osvětlit, 

proč tomu tak je? Rozumím tomu, že pro určení Koalice I. bylo jednodušší a možná i 

zásadnější zařadit MŠMT jako celek, bez ohledu na tehdejší vládní uskupení, které se 

v letech 2010 až 2018 měnilo.  

• A zároveň mě napadá další otázka, proč na s. 44 autorka v názvu kapitoly uvádí 

„Političtí představitelé, politické strany“, když vlastně s vymezením politických stran 

vůbec nepracuje. Ani zmíněné politické představitele (Miloš Zeman a Václav Klaus 

ml.) neasociuje s konkrétní politickou stranou. 

• A třetí otázka – V případě, že by autorka s politickými stranami pracovala, tedy pokud 

by rozlišila současné vnímání inkluze na poli např. ODS a ČSSD, byl by výsledek o 

potvrzení teorie advokačních koalic odlišný? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a ohodnotit ji 

známkou „A“. 
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