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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 
 
 
 
 
 

 

1. Jaké dopady má chudoba na výchovu a na vzdělávání? Jaké dopady má sociální 

vyloučení na výchovu a na vzdělávání? 

 

2. Vysvětlete tvrzení |ze s. 16: „V dnešní společnosti hrozí, že v budoucnu nebudou 

lidé dostatečně vzděláváni…“  Na základě čeho tak soudíte?  

 

3. Jaké jsou dosavadní nástroje inkluzívního vzdělávání, které by měly být posíleny 

za pomoci vládní strategie (s. 27)? 

 

    Předložená, po grafické stránce přehledná diplomová práce, koncipovaná jako 
teoreticko - empirická, se zabývá dopady chudoby a sociálního vyloučení na výchovu a 
vzdělávání dětí a dospívajících. Cíl práce není uveden. 
     Teoretická část pojednává v první kapitole o chudobě – o konceptech chudoby a jejím 
příčinám i popisu systému zákonné pomoci v České republice. Druhá kapitola definuje 
sociální vyloučení, upozorňuje na rizikové faktory sociálního vyloučení v kontextu 
vzdělávání, informuje o vládní strategii boje proti sociálnímu vyloučení, a popisuje 
instituce, které se dětmi ohroženými sociálním vyloučením zabývají. Třetí kapitola se 
soustřeďuje na fenomén chudoby a sociálního vyloučení na území České republiky, 
upozorňuje i na demografický vývoj okresu Praha- západ.  
     Empirická část, pečlivě zpracovaná, si klade za cíl analyzovat problematiku chudoby a 
sociálního vyloučení z pohledu sociálních pracovníků městského úřadu. Metodologie 
výzkumu je založena na kvalitativním výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru. 
Výzkumný vzorek tvoří 6 sociálních pracovníků s 2- 5letou praxí v oboru. Výzkumem 
zjištěné konkrétní dopady chudoby a sociálního vyloučení na vzdělávání lze najít v diskusi. 
Závěr práce obsahuje stručná rámcová doporučení.   
     Vzděláváním se zabývají pouze dvě podkapitoly teoretické části diplomové práce, 
výchovou ani jedna podkapitola, teoretická část práce obsahuje definice chudoby a 
sociálního vyloučení, definice výchovy a vzdělávání chybí. Práce působí obsahově 
nevyváženě, na jedné straně poskytuje komplexní pohled na problematiku chudoby ve 
spojení se sociálním vyloučením, na straně druhé pohled na výchovu a vzdělávání v tomto 
kontextu zaostává. Práce je tak směrována více do oblasti sociální politiky, než do oblasti 
pedagogické. 
  Diplomová práce obsahuje některé formální nepřesnosti – obrázek na s. 20 není 
očíslován a chybí odkaz  v textu, na obr. 2 s popiskou chybí odkaz v textu. Číslování 
Obsahu od s.36 do s.65 neodpovídá uvedeným kapitolám. Citační aparát je uveden podle 
příslušné normy, nicméně v závěrečném seznamu literatury se objevuje 15 titulů, které 
nejsou v textu práce uvedeny (Elliot, Gavora, Hartl- Hartlová, Hrčka, Chráska, Jedlička, 
Kotýnková, Labáth, Matějů, Miovský, Mitlohner, Sirovátka, Vychová, Ženatová, Žižková), 
naopak Krausová in Kohoutová, Kohoutková jsou citovány, ale v závěrečném seznamu 
zdrojů uvedeny nejsou.  
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