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Transfonnace tradiční základní školy na školu komunitního typu 

Diplomantka si zvolila aktuální téma práce. Rychlé změny v profesním i osobním životě 
vyvolávají nutnost celoživotního učení a nutnost kultivace sociálních vztahů. ledním 
z prostředků naplnění těchto společenských potřeb jsou komunitní školy jako vzdělávací a 
kulturní centra. 

Diplomová práce je koncipována jako práce teoretická. Diplomantka pracovala se značným 
počtem titulů a celkově s přehledem a s porozuměním dokázala uvedené tituly zpracovat pro 
potřeby své práce. Práce obsahuje dva klíčové pojmy tradiční a komunitní škola. Lépe je 
zpracováno téma komunitních škol a problémy s ní spojené včetně pohledu do zahraničí a 
dokumentů. Téma transformace tradiční školy je podáno velmi zjednodušeně a jen 
v nejobecnějších principech, bez odlišení hledisek pedagogických, psychologických a 
sociologických. 

Přestože má práce teoretický charakter je velmi funkčně doplněna třemi typickými příklady 
komunitní školy na venkově, na sídlišti a v komunitě s převahou romského obyvatelstva. 
Diplomantka zdařile charakterizuje dané prostředí a jeho specifické problémy, podoba 
komunitní školy vychází z potřeb daného prostředí komunity. Každý představený typ školy je 
velmi vhodně doplněn případovou studií. 

Otázka k obhajobě: 
Jak se podílí současná kurikulární reforma na transformaci tradiční školy? 
Jak by se existence komunitní školy měla projevit v tvorbě školního vzdělávacího programu? 
Na s.42 je uveden program Začít spolu- Jakými prostředky se blíží škola pracují v tomto 
programu komunitní škole? 
Jak podle vašich představ zvládnou učitelé a vedení komunitní školy zvýšené profesní i 
časové nároky? 
Máte přehled kolik komunitních škol v České republice existuje? 
Jak byste odlišila komunitní školu a školu, která velmi dobře komunikuje s rodiči a s obcí, 
pořádá mnoho otevřených akcí, má mnoho kroužků, pronajímá třídy, tělocvičnu, hřiště apod.? 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, je psána kultivovaným jazykem. 

Diplomová práce splňuje požadavky a doporučuji ji k obhajobě a v případě jejího úspěšného 
průběhu navrhuji hodnocení: výborně. 
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