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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem sociálního začleňování dětí a mládeže z rodin 

s nízkým socioekonomickým statusem, které je historickou a relativně pevnou součástí sociální práce.  

Sociální začleňování  navíc představuje jeden ze stěžejních principů fungování moderní  západní 

společnosti,  je výrazem hodnot jakými jsou solidarita, lidská práva, rovné příležitosti. Autorka  

vychází z vlastního zájmu a zkušeností z působení v jedné ze škol, které jsou členy tzv. Ligy 

komunitních škol.   

Začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí  prošlo v uplynulých třech dekádách změnami, 

mezi něž patří m.j. snaha po komunitním přístupu i řešení v oblasti vzdělávání žáků. Právě tento 

fenomén autorka ve své práci analyzuje a klade otázku, nakolik je inkluzivní a komunitní vzdělávání 

realitou a na kolik je proklamovanou hodnotou bez reálného obsahu.    

 

Autorka se dobře orientuje v teoretickém konceptu sociálního znevýhodnění, speciální edukace, 

základní literatuře české i zahraniční,  v dokumentech relevantních pro danou oblast a v dalších 

internetových zdrojích.  

Práce je rozdělena na několik kapitol, které na sebe logicky navazují. Témata kapitol rozebírá autorka 

pečlivě, metodicky.  

Jazyk a styl psaní jsou kultivované. 

   

Cílem empirického šetření bylo zjistit, zda školy, jež jsou členy spolku Ligy komunitních škol, 

naplňují principy inkluzivní edukace a poskytují-li svým žákům kvalitní vzdělání.   

Autorka jako metodu výzkumu zvolila polostrukované rozhovory s představiteli komunitních škol a  

jejich absolventů. Autorka dále čerpá z rozhovorů s odborníky v popisované oblasti, ze studia 

materiálů a dokumentů zkoumaných škol a z vlastních zkušeností při práci s žáky z jedné ze škol.     

Závěry z výzkumu jsou kritické, dobře zachycují rozpor mezi deklaratorní povahou politiky 

inkluzivního začleňování a realitou. Na místo sociálně integrovaných a slušně vzdělaných absolventů 

komunitnhích škol dochází k pokračování segregace ve vzdělávání nízké kvality a vzniku špatně 

uplatnitelné skupiny mladých lidí.    

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje množství zajímavého materiálu,  netriviální obsah a 

dokazuje schopnost autorky orientovat se v prostředí  sociální práce i v relevantních zdrojích, a také 

aplikovat  správně postupy výzkumu. 

Některé výtky směřuji ke způsobu  strukturování prezentace výzkumu (rozhovorů), jenž  místy snižují 

přehlednost argumentací.  Rovněž jsou v textu zachytitelné některé nedostatky v citacích (autoři 

uvedení v textu nejsou uvedeni v přehledu použité literatury).    

  

Předloženou práci považuji za velmi zdařilou, přináší realistické pohledy na inkluzivní vzdělávání v 

České republice, pracuje s různorodými zdroji.  Autorka je schopna analytické práce a  náročné 

samostatné práce v terénu.  

 

Navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ až VELMI DOBŘE podle výsledků obhajoby.             

 

Otázka k obhajobě:   

       

Na základě Vašich poznatků se pokuste identifikovat několik kritických bodů, kdy se ideál 

„inkluzivního vzdělávání“ proměňuje v praxi „segregovaného vzdělávání“.  
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