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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

AUTOR PRÁCE: DOMINIKA KNOBLOCHOVÁ

„VLIV LIGY KOMUNITNÍCH ŠKOL NA INKLUZI SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ“

Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru

vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní

Téma vzhledem 
k možnostem 
zpracovatele

zvoleno 
adekvátně

téma je příliš rozsáhlé téma mohlo být širší předkladateli chyběla 
možnost adekvátně téma 
uchopit

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 
významnými teoriemi

s chybějícími daty

Schopnost formulovat 
vlastní 
názory/východiska

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování

vyjadřování příliš 
hovorové 

Gramatika správná s ojedinělými 
chybami

s množstvím chyb

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná

Práce s literaturou Přiměřená S ojedinělými 
chybami

zbytečně mnoho 
citací/ citace zbytečně 
dlouhé

málo citované literatury

Využívání zahraniční 
literatury

přiměřené citací z cizí literatury 
je minimum

citace z cizí literatury 
chybí

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny

výborná dobrá není patrná

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky

jasná není zcela jasná chybí

Praktická využitelnost 
výsledků

vysoká velmi dobrá nejasná

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn částečně cíl se nepodařilo 
naplnit

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Jiné připomínky:

Předložená bakalářská práce se zabývá dlouhodobě diskutovaným, ale stále ne uspokojivě řešeným 

tématem sociálního začleňování dětí a mládeže z rodin s nízkým socioekonomickým statusem. 

Autorka toto široce zpracovatelné téma zúžila na téma komunitního přístupu i řešení v oblasti 

vzdělávání žáků. Jedná se o oblast s vysokým potenciálem možností, a to i v dopadu do praxe sociální 

práce. Zejména i proto, že jedním z jejích dosud opomíjených témat je sociální práce 

v mimoměstských (venkovských) lokalitách, kde může, a v minulosti tak mnohdy činila, umožnit 

aktivní propojení společenství zde žijících lidí. Neméně důležitým potenciálem tzv. komunitních škol je 

příležitost pro přenesení profese sociální práce na půdu současných škol tzv. školskou sociální práci a 

vrátit se tak k historicky vyzkoušené dobré praxi v této oblasti (pozn. školská sociální práce byla na 

našem území realizována v období První republiky). Tedy ve zkratce řečeno umožnit školám naplnit 

svůj komunitní potenciál a významně tak přispět k rozvoji oblastí, ve kterých působí.

Autorka práce mimo přehledně zpracované pramenné části, kterou přehledně uvádí čtenáře do 

problematiky, provedla i empirické šetření s cílem zjistit, zda školy, které deklarují členství v Lize 

komunitních škol a její vytčené cíle (tzn. Školy v rámci komunity fungují jako vzdělávací, kulturní a 

poradenská centra a jsou vzdělávající pro všechny děti a žáky s různými vzdělávacími potřebami. Za 

tím účelem prostřednictvím spolupráce mezi těmito školami jsou ověřovány inkluzivní a komunitní 

principy v českém (pre)primárním vzdělávání, předkládány návrhy na změny v českém vzdělávacím 

systému a prosazováno systémové financování podmínek inkluzivního a komunitního vzdělávání.) 

naplňují principy inkluzivní edukace a poskytují-li svým žákům kvalitní vzdělání
Na základě vlastních praktických zkušeností, rozhovorů s odborníky působícími v této oblasti, studia 

relevantních dokumentů a výstupů z polostrukturovaných rozhovorů s představiteli komunitních škol a 
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absolventy pak autorka dochází k závěru, že: „Všechny zkoumané školy vzdělávají velký počet žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Ti pak nemají možnost setkávat se s vrstevníky, kteří žádný 

handicap nemají. Ve třídách tak není rozmanitost dětí z různých sociálních a ekonomických vrstev, žáci 

nepoznávají další perspektivy. Nejsou zde děti, které by své vrstevníky táhly nahoru. Dochází tak k 

poklesu kvality vzdělání žáků, což dokazuje například malá úspěšnost těchto žáků na středních 

školách.“

Práce je solidním uchopením dané tematiky a přináší mnoho zajímavých poznatků. Rozsah a struktura 

práce odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci, jazyková úroveň práce je v pořádku, ale 

v citacích lze nalézt formální pochybení.

V případě zdařilé obhajoby doporučuji hodnotit výborně.

Otázka k obhajobě: Zda a jakým způsobem mohou přispět zjištěné výstupy k dalšímu rozvoji 
v oblasti praxe sociální práce?

Datum: 28. 1. 2015
Podpis: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.




