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1. Jaké další možnosti zapojení sociálních pedagogů do školní práce Vás 
napadají mimo výsledky zjištěné výzkumem? 

2. V jakých zemích má školní sociální pedagogika tradici? 

3. Jaké hypotézy vyplynuly z Vašeho výzkumu k následnému ověření? 
4. Kterého současného zahraničního teoretika sociální pedagogiky považujete 

za inspirativního pro obohacení české teoretické reflexe problematiky? 

Autor přináší hlubší sondu do současné praxe využití sociálních pedagogů ve školách jako 
odborných pedagogických pracovníků. Práce se tedy zabývá aktuálním tématem, které je 
řešeno v ČR zhruba v posledních 10-15 letech. 
 
V teoretické části jsou nabídnuty přehledovým způsobem hlavní témata, která 
s problematikou praktického uplatnění sociální pedagogiky souvisejí. Oceňuji vcelku 
logickou výstavbu textu a snahu analyzovat reprezentativnější korpus odborné literatury 
včetně některých zahraničních zdrojů.  
 
Hlavním přínosem práce je ale bezesporu kvalitativní výzkum zaměřený na aktuální využití 
pozice sociálního pedagoga ve školách. Aby bylo možno výzkum realizovat, vyvinul 
diplomant značné úsilí k zajištění výzkumného vzorku, neboť nelze oficiálně zjistit, které 
školy v ČR sociálního pedagoga zaměstnávají. Následně hlavní výzkumnou otázku, jak 
školy využívají sociálního pedagoga, rozvinul do šesti dílčích, které vytyčily směr analýzy a 
kategorizace dat. Na základě pečlivého kódování se mu podařilo velmi detailně popsat 
možnosti profesního zapojení sociálních pedagogů do praxe zvolených škol, činnosti, 
přínosy i problémy. Tím rozvinul aktuální stav poznání v této oblasti a rozšířil svými nálezy 
argumentační základnu pro legislativní legalizaci pozice ve školství. Pozitivem výzkumu 
jsou také pregnantně formulované závěry a zevrubná diskuse. 
 
K práci mám tyto připomínky: 
 
Autorův styl je originální, místy se ale objevují zbytečné významné redundance: 

Nenechme se unést myšlenkou evropského smýšlení (s. 15). Také rekce a syntax 

mohla být pečlivější, občas se objeví vyšinutí z vazby: Jedná se zejména o sociální 
interakce a ovlivňují, jak se cítíme vzhledem k bezprostřednímu společenství (s. 

40). Sociálního pedagog s minimálním úvazkem se dokonce v současné době 
nepodílí ani na vedení adaptačních kurzů (s. 78). 
Není mi také jasné, proč by měla být citační norma ISO 690 přehlednější než jiné, 
zvláště pokud jsou v textu užity zkrácené citace typické pro harvardský styl. 
 
 
 


