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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Vyjasněte význam schopnosti „efektivní přispěvatel” (effective contributor) jako cíle 
vzdělávání.

2. Podle  čeho  soudíte,  že  Vámi  zvolené  kategorie  použité  pro  obsahovou  analýzu 
dokumentů se objevují v souvislosti s komunitním vzděláváním nejčastěji? (s. 58).

3. Píšete:  „Ve Skotsku je  Náboženská a mravní  výchova povinnou součástí.  Z tohoto  
důvodu je v CfE specifická část věnující se mravní a náboženské výchově v katolických  
školách” (s. 30). Znamená to, že jsou všechny školy v irsku „katolické”? 

4. Co je podstatou  „národních kvalifikací” získávaných na úrovni S5 a S6? Odpovídá 
pojem „kvalifikace” jeho užívání v českém prostředí? Jaké zkoušky jsou vykonávny 
na úrovni S4? (viz s. 36).

5. Jaký  titul  získávají  absolventi  jednoletých  magisterských  programů  a  čtyřletých 
pregraduálmích studijních programů? (V textu opomenuto uvést).

6. Je skotské školství také kriticky hodnoceno? Pokud ano, kým, v jakých oblastech a 
jak. 

7. Jaké sama autorka vidí přednosti a nedostatky skotského vzdělávacího systému?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová  práce  je  věnována  velmi  zajímavému  tématu,  které  je  aktuální  i  v  českém 
prostředí. Oceňuji především představení skotského vzdělávacího systému a snahu odhalit a 
popsat skotský koncept komunitního vzdělávání jako inspiraci pro českou vzdělávací praxi.

Splnění cílů práce
Cíle,  které  si  autorka klade (vycházím zde z formulace na s.  11) pro oblast  komunitního 
vzdělávání, jsou formulovány šířeji, než jak je autorka plní (viz poslední dílčí cíl: ukázat, jak 
komunitní  vzdělávání  funguje  ve  spolupráci  s  rodinou,  obcí  a  dalšími  organizacemi  – 
představu o „fungování” nelze  extrahovat  z  dokumentů,  bylo  by však možno analyzovat, 
jakým způsobem je spolupráce v dokumentech pojata).  Zbývající cíle  (analyzovat skotský 
vzdělávací  systém  z  hlediska  struktury  a  institucí  a  analyzovat  skotské  kurikulum)  jsou 
splněny beze  zbytku.  Doporučila  bych  však,  aby cíle  byly,  pokud je  nutno uvádět  je  na 
různých místech textu opakovaně, formulovány jednotně.

Klady práce
Ke  kladům  práce  dále  řadím  dobrou  orientaci  autorky  v  tématu,  nastudování  značného 
množství školsko-politických dokumentů, informační přínos a inspiraci pro českou komunitní 
praxi a také zvládnutou metodu obsahové analýzy dokumentů.

Výhrady 
Ocenila bych hlubší analýzu a interpretaci pro českou pedagogickou praxi nových pojmů a 
konceptů (např. co vlastně znamená „zvyšování gramotnosti” dospělých obyvatel  Skotska, 
jaký je obsahový koncept nových komunitních škol, co znamená „kvalifikace” ve Skotsku a v 
ČR  atd.).  Také  by  byla  na  místě  větší  zdrženlivost  vůči  premise,  že  školsko-politické 
dokumenty jsou spolehlivým zdrojem informací o realitě (dokumenty mívají také deklaratorní 
rovinu, která ne vždy vstoupí plně do praxe).

V práci se dále objevují některé dílčí nedostatky, které její úroveň zbytečně srážejí. Mám na 
mysli neinterpretované definice (např. na s. 44), citace nezasazené do kontextu (např. na s. 
17), nepodložená „komparativní” tvrzení a závěry, např.: „Na rozdíl od České republiky, jsou 
skotské náboženské komunity na vyspělé úrovni” (s. 19); „Na rozdíl od ČR je ve Skotsku na 
hodnocení  kladen velký důraz”  (s.  39);  „Nejvhodnějším prostředím se  tak  zdá  být  české 



venkovské prostředí, kde se komunitním školám daří nejvíce, a kde lidé mají zájem na tom, 
aby místo, ve kterém žijí, bylo kvalitním místem pro život”(s. 75). Podle čeho autorka soudí, 
že se na venkově českým kom. školám nejvíce daří a že jinde než na venkově lidem nezáleží 
na místě, kde žijí?. 

Pochybnosti mám také o adekvátnosti překladu názvů některých institucí, např.:
„Ministr pro výuku vědy a skotských jazyků (Minister for Learning, Science and Scotland's  
Languages)“. 
„Zákon  o  skotských  školách  a  zapojení  rodičů  z  roku  2006  (Scottish  Schools  Parental  
Involvement Act 2006)“. 
„Soukromá nebo denní mateřská škola (a local autority or private day nursery)“.

Kromě již  zmíněného  v práci  nalezneme pravopisné a  stylistické  prohřešky,  např.:  „Lidé 
odpovídali na obecné otázky, které se zaměřovali na…” (s.23);  „Dalším klíčovým dopadem 
Alexanderovi publikace...” (s. 43).
Vyšinutí z vazby: „V kurikulárních dokumentech je v souvislosti s internacionalizací zmíněno 
vyučování v globálním kontextu, tzv. international education a také jako cílová kategorie” (s. 
69). 
Definice kruhem, která nijak neobjasňuje pojem: „Přelomem je poté rok 2003, kdy skotská 
vláda vydala publikaci zvanou Community Learning and Development: The Way Forward. Z 
názvu vyplývá, že všechny aktivity komunity jsou zahrnuté do názvu Community Learning  
and Development“ (s. 43). 
Pleonasmus: „V současné době je povinná vzdělávací povinnost od 5 do 16 let” (s. 31). 
V  celém  textu  je  silně  nadužíváno  slovo  „kontext”: „Dokument  B  chápe  celoživotní 
vzdělávání ve stejném kontextu (s. 63) (míněno ve stejném významu?).
„U dokumentu C je celoživotní vzdělávání dáno do kontextu se všeobecnou znalostí psaní, 
čtení a počítání” (s. 64) (míněno dáváno do souvislosti?). 
„Jak vyplývá z  úvodu interpretace,  kurikulární  dokumenty mluví  o komunitním rozvoji  v 
kontextu praktického využití” (s. 69) (míněno jak?).

Navzdory těmto výhradám práci  pro její  evidentní  informační  a ideový přínos  pro oblast 
komunitního vzdělávání doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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