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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Typ posudku: posudek oponentky práce 

Autorka práce: Karolína Durdová 

Název práce: Politika inkluzivního vzdělávání: Výsledek advokačních koalic? 

Autorka posudku: Magdalena Mouralová 

Karolína Durdová se ve své diplomové práci zaměřila na velmi aktuální téma, a sice politiku 

společného (inkluzivního) vzdělávání, konkrétně na proces jejího zavádění (VO č. 1) a mediální 

pozornost, jež jí byla věnována (VO č. 2). Na politiku přitom nahlíží optikou rámce advokačních 

koalic (ACF) a důvody medializace se snaží odhalit pomocí metody process tracing. Téma i řez jsou 

vysoce relevantní pro studovaný obor a záběr práce je velmi ambiciózní a vzbuzuje poměrně velká 

očekávání, neboť by mohla přispět k posunu vědění jak na poli teoretickém (aplikace ACF v ČR), 

metodologickém (uplatnění metody process tracing), tak praktickém (VO č. 3 se přímo zaměřuje na 

návrh změn politiky). Bohužel však musím konstatovat, že výsledek zůstává za očekáváním a 

k posunu ani na jednom z polí reálně nedochází. 

Cíl práce je formulován takto: „Cílem diplomové práce je popsat a odhalit, jakým způsobem se v 

českém kontextu formovala politika inkluzivního vzdělávání (…) Konkrétně se zaměří na proces 

vytváření, přípravy a implementace inkluzivní politiky s důrazem na postoje a názory aktérů a na 

mediální diskurz. Dále se práce pokusí vyvrátit nebo potvrdit domněnku, že za vyhrocením značně 

vyostřené diskuze o inkluzivním vzdělávání stojí vytvoření a převážně fungování advokačních koalic, 

které se v oblasti vzdělávání snaží prosadit své cíle.“ Formulace by mohla být rozhodně preciznější a 

jasnější, „zaměření na proces“ např. nic neříká o tom, co konkrétně má být o tomto procesu 

vyzkoumáno. Ve formulaci cíle jsou navíc obsaženy některé, zatím nedoložené, předpoklady (značně 

vyostřená diskuze). V neposlední řadě pak nelze říci, že by cíl byl zcela naplněn, protože zvolený test 

pouze umožnil hypotézy nevyvrátit, nikoliv však potvrdit. Výzkumné otázky jsou formulovány 

konkrétněji a kvituji jejich využití pro strukturaci práce. Nicméně třetí z nich (návrh doporučení) příliš 

nekoresponduje s cílem práce. 

Struktura práce je víceméně standardní, postrádám rozbor stavu poznání především problematiky 

inkluzivního vzdělávání, ale klidně i uplatnění ACF a metody process tracing, a také diskusi zjištění a 

jejich vztažení k jiným pracím. Rovněž nepovažuji za příliš šťastné explicitní formulaci cílů práce až 

po výkladu teoretických východisek (na str. 9). Rozumím záměru propojit cíle a výzkumné otázky 

s metodologií, ale v takovém případě bych uvítala základní představení cílů již v úvodu práce, abych 

k nim mohl být vztahován výklad teoretických východisek.  

Předností práce je propojení teoretických východisek se zbytkem práce. Od teoretických východisek 

jsou odvozeny hypotézy, jejichž testování se věnuje rozsáhlá kapitola 6. to však zároveň představuje i 

jednu ze slabin práce, neboť teorie je vyložena hodně povrchně a je redukována jen na jevy obsažené 

v hypotézách. Autorka také není zcela důsledná v zacházení s termíny – není vyjasněn vztah termínu 

„inkluzivní vzdělávání“, který v textu převládá, a termínu „společné vzdělávání“, což je oficiální 

pojmenování politiky, které se v práci také několikrát vyskytne. Zcela mimo autorčinu pozornost je 

vztah termínů „inkluze žáků“ a „integrace žáků“, přičemž v laickém a mediálním diskursu nejsou 

jasně rozlišovány a spíše jeden nahradil druhý (což se ostatně projevuje i v provedené obsahové 

analýze, která nevypovídá nic o pozornosti věnované vzdělávání žáků se SVP, ale jen o rozšíření 

termínu „inkluzivní vzdělávání“). Autorka tápe i v jiných termínech. Na str. 65–66 staví do protikladu 

zdravotní postižení a mentální postižení, i když druhé je podmnožinou prvého. 
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Autorka zvolila a pokusila se aplikovat sofistikovanější metodologický přístup než jen pouhé 

provedení rozhovorů, využití dokumentů a jejich neurčité využití. Bohužel však zůstalo spíše u 

záměru, než že by metoda byla skutečně aplikována (osobně se domnívám, že pro daný jev není 

process tracing nejvhodnějším přístupem – kdyby se autorka pokusila obhájit svou volbu, třeba by mě 

přesvědčila o opaku. Bohužel to však neudělala, stejně jako nevysvětluje řadu dalších kroků:  

- autorka tak např. pořádně neobjasnila, v čem přesně spočívá zvolený test a jak se rozhoduje o 

jeho výsledku;  

- není ani jasné, jak je zacházeno s výpověďmi aktérů, jsou-li nějak analyzovány, nebo jsou jen 

nahodile využívány různé útržky z jejich rozhovorů a diskusí na sociálních sítích; 

- postrádám vysvětlení toho, jak bylo určováno zaměření jednotlivých článků a zda jsou 

kategorie disjunktní, nebo mohl být jeden článek zařazen do více kategorií (sama jsem dělala 

analýzu mediálních výstupů o inkluzi a řada článků v sobě obsahuje např. podporu i kritiku 

inkluze, podporu i kritiku MŠMT, podporu jednomu aktérovi a kritiku jiného ad.); 

- podobně nevíme, jak byli vybíráni respondenti a proč byli vybráni zrovna tito a ne zástupci 

jiných organizací; 

- nevíme ani, proč se autorka rozhodla právě pro dvě advokační koalice; 

- především však postrádám reflexi limitů zvoleného výzkumného designu, metod a dat. 

Další oblastí, v níž spatřuji největší nedostatky, je věcná správnost a přesvědčivost argumentace. 

Autorka se dopouští řady drobných nepřesností a opomenutí. Za zásadnější nedostatek však považuji 

řady argumentačních děr, tautologické uvažování, slabé či žádné dokládání řady tvrzení apod. Uvádím 

několik konkrétních příkladů zavádějící argumentace a opomenutí, která výrazně mění charakter 

reality: 

- Autorka se uchyluje k tautologickým úvahám. Např. kritériem pro rozdělení do advokačních 

koalic je mimo jiné i vyhranění vůči jiným aktérům (z druhé koalice). Pak ale není divu, že 

druhá hypotéza, která pracuje s antagonismem koalic, vypadá slibně – potvrzuje jen způsob 

vytvoření koalic.  

- Jinde jsou naopak v její argumentaci rozpory. Pokud jsou média součástí koalic (str. 52), pak 

těžko mohou být zároveň externími vlivy (str. 55). 

- Autorka směšuje MŠMT jako úřad a ministra/yni školství. To je ale velmi nepřesné. Je kritika 

MŠMT v čase různých vlád tou samou kritikou? 

- Proč je kritika MŠMT znakem koalice II, když některé kroky ministerstva kritizují i členové 

koalice I? V kontextu toho je zařazení MF Dnes do koalice II na základě textů kritizující 

MŠMT neopodstatněné, nehledě na to, že zastoupení názorů pro obě koalice je v analýze dosti 

vyrovnané. 

- Některá tvrzení jsou zavádějící – např. to, že hlavním cílem většiny mediálních textů byla 

kritika či podpora jevů. Řada textů mohla mít i jiné cíle, i když se v nich nějaká kritika či 

podpora objevila. 

- Proč je v oddíle věnovaném politikům a politickým stranám věnována pozornost pouze Miloši 

Zemanovi a Václavu Klausovi ml.? K inkluzi se jich vyjadřovalo mnohem víc, jasné postoje 

k ní formulovaly i celé strany. 

- Proč jsou roky 2015–2018 nahlíženy jako jedno období, když mediální pozornost věnovaná 

tématu byla v daném obdob dosti nevyvážená (většina článků v Blesku vyšla v zimě a na jaře 

2016, ani ne v době přijetí zákona, ani ne v době implementace politiky)? 

- Autorka ignoruje časové hledisko a dívá se na advokační koalice staticky, jakoby se koalice 

nemohly v čase měnit. Přitom se v čase nepochybně mění postoje různých aktérů (např. Petr 
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Fiala politiku společného vzdělávání připravoval a při projednávání zákona v roce 2015 se k 

ní již jako opoziční poslanec hlásil, o rok později v době největšího mediálního zájmu již 

celou myšlenku kritizoval). Podobně se mění moc různých aktérů – ČSSD a její ministři 

oslabili, současná vláda je minimálně v rétorické rovině o poznání méně proinkluzivní než 

předešlá apod. 

- Doklady o existenci testovaných jevů jsou slabé – autorka se opírá o výroky aktérů 

z facebookových diskusích, nicméně není jasné, jak je vybírala. Na sociálních sítích lze najít 

výroky takřka s jakýmkoliv tvrzením. Postrádám reflexi kvality dat, postrádám pokus o 

zpochybnění hypotéz – existují třeba data, která by naopak platnost hypotéz zpochybňovala.  

- Některá vyvození jsou vyloženě chybná a nevyplývají z odkazovaných dokladů – např. 

tabulka na str. 41 nevypovídá zhola nic o postojích k zaváděné politice, což je uváděno v textu 

pod ní. 

- V textu se objevují hodnotící tvrzení bez jakékoliv opory. Stejně tak generalizující tvrzení bez 

doložení (např. „Teorie advokačních koalic je považována za výborný nástroj pro vysvětlení 

změn v přesvědčeních...“ str. 2 – Kým?). 

- Autorka nepostihla jeden z významných externích vlivů ovlivňující přijetí politiky společného 

vzdělávání, a totiž, že to byla podmínky při uzavírání Dohody o partnerství (přijetím zákona 

bylo podmíněno čerpání peněz z evropských fondů v období 2014 –2020). 

Autorka pracuje s odbornou literaturou, včetně zahraniční. Klíčové koncepty by mohly být opřeny o 

více zdrojů a zdroje by mohly být novější (autorka např. končí výklad ACF v roce 2007 a ignoruje 

pozdější revize, i když jsou tyto dostupné v knihovně FSV). Využívaná data jsou různorodá, ale je 

s nimi zacházeno leckdy nešťastně. To se týká především vlastních rozhovorů a dalších výroků 

aktérů, které mají dokládat jejich postoje. Autorčin využití působí nahodile a nevěrohodně (viz 

připomínky k metodologii a argumentaci). 

Z formálního, jazykového a stylistického hlediska práce výrazně nevybočuje ze standardu 

diplomových prací. K nedostatkům patří nevyužívání pevných mezer, čímž dochází k nevhodnému 

rozdělení některých spojení na dva řádky (typicky zkratka a číslo – str. 12, str. 21). Více péče by si 

také zasloužila úprava grafických prvků – koláčové grafy na str. 49–51 jsou nepřehledné a barevnost 

nekoresponduje s příslušnými tabulkami, rušivý je i formát ukázek z diskusí a dlouhé odsazené 

pasáže. Nicméně to jsou spíše drobnosti. 

I přes uvedené výhrady práce splňuje základní nároky kladené na diplomové práce – autorka napsala 

ucelený odborný text, položila si zajímavé výzkumné otázky, pracovala s odbornou literaturou, 

různorodými daty, pokusila se o smysluplné teoretické uchopení, řádně odlišila vlastní text od cizího 

atd. Práci tedy doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit známkou D. 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete své metodologické volby a postupy. Jaká vidíte omezení zvolených metod? 

Zvažovala jste nějaké alternativní postupy? 

2. Napadají Vás i jiná vysvětlení podoby procesu dané politiky, zejména pak zvýšeného 

mediálního zájmu o politiku společného vzdělávání? 

Datum:  9. 9. 2019                                                            Podpis: Magdalena Mouralová 

 

 


