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1. Na základě vašeho výzkumu specifikujte, která podpůrná opatření zaváděná postupně do 

praxe by mohla ovlivnit připravenost dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí na 

jejich školní úspěšnost. 

2. Jak vidíte perspektivy udržitelnosti a uplatnění výstupů projektu EMPAC? 

 

Pozitivně hodnotím volbu tématu: Sociální znevýhodnění je kategorie označující širokou škálu 

příčin školní neúspěšnosti žáků z nezdravotních důvodů, které mají příčinu mimo školy v 

přirozeném sociálním zázemí dítěte nebo pramení z jiných životních okolností v životě dětí mimo 

půdu školy. Je tématem, které rezonuje jako kategorie pro podpůrné opatření v společném 

vzdělávání v současné praxi škol. 

 Autorka z tohoto hlediska také sestavuje celou strukturu teoretické části. Ta je vedena od popisu  

rodiny, socializace dítěte, sociokulturní znevýhodnění, dále je představena problematika Romů, 

školní zralost a připravenost, a systém vzdělávání představený v legislativním znění. Zaměření 

práce je tématem komplexním, pro jeho zpracování v textu ale chybí shrnutí celé teoretické části 

jako východisko k výzkumu. 

Cílem práce autorky bylo  zmapovat část problematiky a na konkrétních příkladech ukázat, jak 

rodiny žijí, co ovlivňuje připravenost a následnou školní úspěšnost dětí a nastínit možná opatření, 

která mohou hendikepy napravit nebo dokonce některým předcházet. 

V empirické práci autorka  popisuje cíle a metodologii svého empirického šetření ve formě 

výzkumných otázek vztahujících se k přípravě dětí na vstup do primárního vzdělávání, zvolených 

nástrojů a vybraných metod - analýza dokumentů, rozhovory a pozorování. Jsou představeny 

výsledky výzkumného šetření, v rámci kterého byly realizovány tři případové studie rodin.  
Byly provedeny tři rozhovory s vybranými respondenty – učitelkou přípravné třídy a s učitelkami 

prvních tříd a doplněné o otázku pro rodiče. Přímé – zúčastněné pozorování bylo realizováno v 

domácnostech a během zápisů do 1. třídy ZŠ kde autorka zaznamenávala a sledovala jevy osobně a 

její výzkumné šetření se opírá také o anamnézu rodin z nichž následně vzešli případové studie. 

Velmi oceňuji zpracování případových studií, které rozdělila do sledovaných jevů: Rodina a její 

sociokulturní úroveň, Socioekonomické podmínky, Životní styl rodiny, Anamnéza dítěte, Postavení 

dítěte v rodině, Způsob výchovy a docházka do předškolních zařízení, Připravenost na vzdělávání – 

zápis do ZŠ, Přijatá opatření, Hodnocení učitelky přípravné třídy, Průběh vzdělávání v I. třídě 

základní školy.  V závěru autorka formuluje závěry a zhodnocuje výzkum jak porovnáním 

jednotlivých případových studií, tak zodpovězením na výzkumné otázky. Vhodným doplněním je 

opis projektu, o kterém se autorka v práci zmiňuje. Autorka dokladuje, že  výzkum může mít 

bohatou vrstvu interpretační a v celkovém závěru přepojuje  výsledky s teoretickými východisky 

tématu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomovou práci považuji za výtečně zpracovanou, cením si zpracování kvalitativního výzkumu a  

a zaujetí autorky pro danou problematiku. 
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