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Diplomová práce se věnuje úzké problematice, která je v předškolním vzdělávání stále aktuální. Pro 

určitou možnou latenci (ve smyslu, že problém nemusí být zjevný na první pohled) tématu se jedná o 

jeden z náročných fenoménů, se kterým se v rámci výkonu pedagogické profese pracuje. Cíle práce 

jsou představeny hned v úvodu, jsou prezentovány srozumitelně, poměrně detailně, čtenář je seznámen 

s tím, o co autorce v práci jde. 

Teoretická část je rozdělena do pěti tematických celků – sociální pedagogika, sociální znevýhodnění, 

socializace, předškolní vzdělávání, spolupráce s poradenskými zařízeními. Z obsahu získá čtenář 

základní vhled do problematiky, je však poněkud škoda, že autorka volila pojetí, které osobně vidím 

jako obšírné. Například kapitola o předškolním vzdělávání se dotýká zkoumané problematiky spíš 

okrajově, je příliš obecná. Také není odůvodněné, proč autorka explicitně zařadila do spolupracujících 

institucí školního psychologa a školního speciálního psychologa (s. 33-34). Naopak bych očekávala, 

že se studentka bude více věnovat inkluzivnímu trendu v předškolním vzdělávání a srovná jej např. s  

citovanou teorií socializace dle Sováka (s. 19). Rozsah citovaných bibliografických zdrojů je 

přiměřený, citační normu autorka nemá úplně fixovanou, ne vždy je korektní (např. u legislativních 

norem, chybějící čárky mezi autorem a datací apod.). Větší kvalitu teoretického přehledu by dodala i 

implementace zahraničních zdrojů, což v prezentované problematice jistě není nedostupné. 

V metodologické pasáži oceňuji, že se studentka pustila do kombinovaného, smíšeného výzkumného 

designu. Autorka popisuje detailně postup sběru dat (dotazníkové šetření a polostrukturovaný 

rozhovor), i odůvodnění cílové skupiny. Cíle, které si autorka klade, jsou definovány přesně, lze 

očekávat, že zvolenými metodami sběru a interpretace dat se je podaří naplnit. Možná jen k cíli, kde 

očekává vytvoření modelu procesu začleňování dětí se sociálním znevýhodněním, bychom mohli 

uvažovat o jisté vysoké míře ambicióznosti. 

Pojetí analýzy dat působí přehledně, nejprve autorka prezentuje závěry dotazníkového šetření, které 

pojímá postupně, s bazální deskriptivní statistikou (procentuálním vyjádřením četnosti odpovědí), 

analýza dat již nejde hlouběji do vztahů mezi jednotlivými otázkami apod.. Také bych jako čtenář na 



konci uvítala nějaké shrnutí. Obdobnou formu prezentace dat zvolila autorka i u výsledků 

polostrukturovaných rozhovorů s 10 pracovnicemi MŠ (od pozice ředitelky, přes učitelky, po 

asistentky pedagoga). Vzhledem k tomu, že rozhovory nejsou součástí příloh, lze tedy vysuzovat, že 

studentka úplné znění rozhovorů prezentuje přímo v analytické části textu. Protože se jedná spíše o 

kratší rozhovory, lze tuto formu prezentace vnímat jako užitečnou, navíc na konci každého z nich je 

shrnutí a krátká interpretace. Pak tedy působí prezentace dat jako jistá podoba kazuistik, což hodnotím 

pozitivně. 

Studentka se i dobře vypořádala s představením návrhu procesu začleňování sociálně znevýhodněných 

dětí, který může pomoci začínajícím pedagogickým pracovníkům připravit se na širší kontext 

souvislostí při práci s touto skupinou dětí a také upozornila na fakt, že tato problematika si v praxi 

určitě zaslouží větší pozornost. 

Cíle práce byly tedy naplněny, i přes dílčí připomínky rozsah práce a její struktura odpovídají 

požadavkům kladeným na diplomovou práci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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