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1. Jak si vysvětlujete, že analyzované školsko-politické dokumenty jsou méně 
orientovány na téma internacionalizace, než Vámi vybrané kutikulární dokumenty. 
Vysvětlení uveďte na konkrétních příkladech.

2. Zdůvodněte, proč jste pro analýzu vybrala tyto konkrétní čtyři dokumenty.
3. Co Vás při realizaci obsahové analýzy překvapilo (přístup ke zdrojům, terminologické 

rozdílnosti apod.).
4. Stručně jmenujte klady a zápory nového skotského kurikula – a to i ve vztahu ke 

komunitnímu vzdělávání.



Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Prezentovaná teoreticko-empirická diplomová práce je věnována skotskému
vzdělávacího systému v kontextu komunitního vzdělávání. Autorka skotský vzdělávací 
systém a jeho vztah ke komunitnímu vzdělávání přibližuje na základě analýzy kurikulárních 
dokumentů a koncepce komunitního vzdělávání. 

První čtyři teoretické kapitoly jsou postupně věnovány užívané terminologii, 
základním demografickým údajům o Skotsku, představení skotského vzdělávacího systému 
a komunitnímu vzdělávání. Pátá kapitola je věnována empirickému šetření.

Cílem práce je dle autorky „analyzovat skotský vzdělávací systém z hlediska 
struktury a institucí“ (zejména proto, že v současné době nejsou k dispozici žádné aktuální 
monografie či studie zabývající se skotským vzdělávacím systémem).“ Jako dílčí cíle dále 
autorka spatřuje analýzu skotského kurikula, přiblížení problematiky komunitního 
vzdělávání ve Skotsku, vysvětlení role školy na realizaci komunitního vzdělávání a 
propojení komunitního vzdělávání s novým kurikulem. V práci je pozornost věnována i 
dílčím tématům, které čtenáři podrobněji popisuje komunitní vzdělávání jako spolupráce 
s rodinou, obcí a dalšími organizacemi. Cíl práce byl splněn, a to v rovině teoretické i 
empirické.

Stěžejní část práce představuje obsahová analýzu školsko-politických a 
kurikulárních dokumentů. Autorka se zde pokusila shrnout teoretické informace a poukázat  
na význam komunitního plánování a téma spolupráce v rovině komunitního vzdělávání. 
Nejdříve byla v práci představena metoda obsahové analýzy a motivace autorky analyzovat 
vybrané dokumenty, které byly přehledně označeny písmeny A-D (autorka vhodně vybrala  
dokumenty, které mají souvislost s realizací komunitního vzdělávání). Cílem kvalitativní 
obsahové analýzy bylo dle autorky „zjistit, jak vybrané školsko-politické a kurikulární 
dokumenty reflektují jednotlivé kategorie komunitního vzdělávání… a jak tyto dokumenty po 
obsahové stránce vypadají“. Autorka také využila Maxwellův model trojího typu cílů. Při 
vypracování obsahové analýzy byly nejdříve vymezeny cíle a výzkumné otázky, kategorie a 
kritéria srovnání. Pro vyhledání jednotlivých kategorií byl využit počítačový program na 
vyhledávání slov. Dále diplomantka podrobila vybrané dokumenty analýze a pokusila se o 
jejich interpretaci. V rámci provedené interpretace považuji za důležité, že autorka 
upozorňuje na rozdílnost dokumentů školsko-politického charakteru a kurikulárních 
dokumentů. Silnou stránkou obsahové analýzy je její pečlivé vypracování, ale také 
pregnantní stanovení jednotlivých kategorií a dílčích výzkumných otázek. 
           Z obsahového hlediska je práce v pořádku. Autorka v úvodu práce vymezila 
terminologii, což je u tématu srovnávací pedagogiky stěžejní. Délka i struktura práce je 
odpovídající. Kapitoly na sebe funkčně navazují a jsou srozumitelně členěny. Na některých 
místech se pouze několikrát objevují nevhodně formulovaná komparativní tvrzení a dílčí 
stylistické/gramatické chyby, které by bylo vhodné odstranit. Použité zdroje jsou do textu 
citlivě zapracovány a jsou citovány dle citační normy. 

Diplomantka pracovala s bohatou informační základnou a v práci využila původní 
zdroje, které si sama vyhledávala a získávala v průběhu svého dlouhodobého praktického 
působení v oboru ve Skotsku. Získané informace dále autorka konzultovala s pracovníky 
v komunitním vzdělávání ve Skotsku. Tyto skutečnosti jsou pro srovnávací pedagogiku 
velmi důležité, avšak nejsou při zpracování diplomové práce obvyklou záležitostí. Proto 
bych je ráda vyzdvihla jako zásadní klad této práce a chtěla bych poukázat na velký osobní 
vklad autorky, který významně determinoval kvalitu této diplomové práce.

Diplomová práce přiblížila zajímavé a aktuální téma srovnávací pedagogiky a dále 
uvedla nové možnosti nahlížení komunitního vzdělávání v rovině koncepční i realizační. 
Kladně hodnotím i analýzu skotského kurikula a práci s původními a aktuálnímu zdroji. 
Velmi oceňuji volbu tématu práce a způsob zpracování, který autorka zvolila. Dané téma by 
bylo vhodné dále rozvíjet a sledovat ve vývoji. Na základě výše uvedeného práci doporučuji 
k obhajobě jako výbornou.


