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1. Uveďte výhody integračního a inkluzivního modelu práce s dětmi se specifickými 
potřebami ve volnočasových organizacích.

2. Jak hodnotíte stupeň dosažené inkluze ve skautské organizaci v ČR?
3. Jak hodnotíte proces inkluze dětí se speciálními potřebami do skautingu v zahraničí?
4. V čem spočívají silné a slabé stránky provedeného výzkumného šetření?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce oborově spadá do oblasti  pedagogiky volného času a řeší  problematiku, 
která dosud není v ČR dostatečně teoreticky reflektována a nebývá ani středem výzkumného 
zájmu (s výjimkou ojedinělých výzkumů), snad z toho důvodu, že inkluze je v současném 
pedagogickém  diskursu  spojována  v  souvislosti  s  novelou  školského  zákona  zejména  se 
školním  vzděláváním.  O  to  více  lze  ocenit  nejen  volbu  tématu,  ale  také  porozumění 
možnostem a limitům inkluze v podmínkách skautingu, který je pro diplomantku vzhledem k 
vlastní zkušenosti členky i vedoucí skautského oddílu důvěrně známým prostředím. 

Obecně lze říci, že práce na první pohled odráží zájem autorky o zvolené téma, zároveň je 
zpracována  na  velmi  solidní  úrovni.  Jejím  cílem  je  „odhalit  faktory,  které  podporují 
inkluzivní přístup (…), který vede k maximálnímu začlenění dítěte do skupiny” (s. 8). Lze 
konstatovat, že cíl byl diplomantkou splněn, a to zejména na základě konkretizace cíle resp. 
výzkumného  problému  do  pěti  specifických  výzkumných  otázek  (viz  s.  48),  které  jsou 
zevrubným způsobem zodpovězeny (s. 67-71).

Na práci zejména oceňuji:
− komplexní  zmapování  problematiky  integrace  a  inkluze  v oblasti  volnočasových a 

zájmových organizací v ČR a v zahraničí po stránce teorie, legislativy i praxe,
− práci se cizojazyčnými zdroji, 
− precizní vymezení pojmů a kultivované odborné vyjadřování,
− cit  pro  vedení  rozhovoru  se  subjekty  výzkumu,  získání  autentických  svědectví  o 

kladech i úskalích inkluze v oblasti neformálního vzdělávání,
− pečlivé vyhodnocení rozhovorů na základě otevřeného kódování, kvalitně zpracované 

závěry šetření a diskusi výsledků,
− konkrétní  doporučení  pro praxi  formulovaná  na základě  provedeného výzkumného 

šetření.
−

Dílčí výhrady:
− Interakční  (konstruktivistický)  model  jako  pohled  na  postižení  je  charakteristický 

spíše pro postmoderní dobu, nikoli pro dobu moderní, pro niž je typický spíše přístup 
normalizační a specializační.

− Nesprávně  užitá  terminologie:  „rámcově  vzdělávací  program”  (s.  24)  namísto 
„rámcový vzdělávací program”.

− V textu se objevují  sice ojediněle,  ale  přece jen stylistické  nedostatky a  překlepy, 
např.:  „Pokud jsou děti  se  specifickými  potřebami  začleňovány do volnočasových 
organizacích...” (s. 28). „V České republice existuje obor Pedagogika volné času... 
„  (s.  26).  „Jednotlivé  kódy,  které  si  byli  podobné  byly  na  základě  podobnosti 
seskupeny do určitých kategorií” (s. 50). 
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