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Diplomová práce Lenky Volfové si kladla za cíl zjistit, jaké zkušenosti a názory mají čeští učitelé se 

vzděláváním socio-kulturně znevýhodněných dětí. Jedná se o téma, které je nejen společensky 

aktuální, ale pro otázky vzdělávání v ČR také velmi důležité a zároveň palčivé. Přesto, jak autorka 

uvádí v teoretické části práce, není výzkumně dostatečně pokryto. Vychází to i ze skutečnosti, že 

skupina sociálně a kulturně znevýhodněných žáků není jednoznačně definována a v diskusi i praxi 

se často zužuje na děti Romské komunity. V jiném případě pak na děti žijící ve vyloučených 

lokalitách.  

 

Teoretická část práce tvoří předpolí pro vlastní empirický výzkum, který je stěžejní a inovativní 

částí práce. Autorka jej tak ukotvuje k pojmům jako spravedlivost ve vzdělávání, integrace a 

inkluze a zároveň přináší analýzu legislativy k tématu (byť ještě do doby schválení nové novely 

školského zákon a výrazně revidovaného §16). Autorka také přináší přehled relevantních studií 

k tématu, a to jak domácích, tak i zahraničních. Uvádí také konkrétní studie z Německa a 

Slovenska, jejichž výzkumné nástroje využila pro tvorbu vlastního dotazníku. Teoretické část 

práce pak vyústila v kapitole o možnostech zlepšení současné situace vzdělávání socio-kulturně 

znevýhodněných žáků, kde autorka chápe, že intervence je třeba propojit jak na úrovni 

jednotlivé školy, tak ale i státu a celkové podpory tomuto tématu a vytváření podmínek. Jak 

vyústění práce, tak i formulace autorky zrcadlí její zaujetí pro téma a potřebu se zasadit o změnu, 

což byl i její záměr práce.  

 

V empirické části práce autorka popisuje kvantitativní výzkum, který svědomitě realizovala a 

vyhodnotila. Výzkum zahrnoval dotazníkového šetření pro učitele 0., 1. a 4. ročníku ZŠ s důrazem 

na školy, které mají zkušenost se sociokulturně znevýhodněnými dětmi. Je třeba ocenit úsilí, 

kvalitu i čas, který diplomantka sběru dat věnovala. Tím docílila 30% návratnosti, což je online 

šetření a šetření zasílaných poštou běžné. Celkově tak pracuje s daty od 235 učitelů. Data ve 

vybraných případech komparuje s výsledky podobných výzkumů na Slovensku a v Německu. Při 

zpracování dat se naučila pracovat i se softwarem SPSS a využila základy inferencí statistiky 

(včetně dvouvýběrového t-testu, ANOVA, Cronbachova alfa, aj.). Tyto dovednosti si osvojila 

samostudiem pod mým vedením, přestože nebyly obsahem jejího studia. Tím vytěžila sebraná 

data dobrým způsobem. Část autorkou vytvořeného dotazníku byla i dále využita v šetření české 

školní inspekce ve vyloučených lokalitách, což dokládá přínosy práce.  

 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=6a7929d58d9b3d834948a63afd4e4a98&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=16670


Lenka Volfová ve své diplomové práci shrnuje dosavadní poznání výzkumu o vzdělávání socio-

kulturně znevýhodněných dětí, otevírá tuto problematiku v širší perspektivě a ve srovnání se 

sousedními zeměmi a prezentuje také zajímavá data získaná vlastním výzkumem. Prokázala 

schopnost systematické práce s literaturou, dovednost realizovat empirický výzkum dle 

metodologických standardů včetně statistického zpracování dat.  

 

Při obhajobě doporučuji položit Lence Volfové následující otázky: 

1. Jak si vysvětlujete rozdíly v učiteli deklarované připravenosti na inkluzi v ČR a v Německu?  

2. Jak lze interpretovat Vaše zjištění, že se zvyšující se mírou praxe a podílem socio-kulturně 

znevýhodněných žáků ve škole, klesá vnímaná potencionalita vyučování (škála GTE)? 

 

 

Závěr vedoucího práce:  

Doporučuji diplomovou práci Lenky Volfové k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 21. května 2015     

        

David Greger 

 


