
Posudek diplomové práce Lenky Šubrtové: Transformace tradiční 

základní školy na školu komunitního typu 

Autorka si vybrala pro své diplomové téma aktuální problematiku komunitního školství. 

Jde o problém poměrně málo zmapovaný a analyzovaný, i když se o něm zmiňuje v poslední 

době řada autorů. O to náročnější byl úkol autorky, která se musela orientovat v dané 

problematice a nejen v jejím řešení v ČR, ale i v širším minimálně evropském kontextu. 

O to se L.Šubrtová ve své diplomové práci také pokouší. 

V úvodní kapitole se zabývá samotným vymezením pojmu komunitní školy a 

komunitního vzdělávání. Konfrontuje řadu definic a také různé přístupy k této problematice 

nejen u nás, ale i ve světě. Sama vymezuje své pojetí komunitních škol. 

Přes nespornou snahu vyjasnit problém, vzniká i nadále otázka, kterou by bylo užitečné 

objasnit při obhajobě: 

I škola v dřívější době, např. mezi válkami a dokonce před nimi, zejména na vesnici, 

byla kulturním, vzdělávacím a někdy i informačním centrem obce. Plnila tedy v zásadě to, co 

se nyní vyžaduje od komunitních škol. V čem je tedy posun? Jde o návrat k tomuto stavu, 

nebo o novou kvalitu? V čem spočívá? 

Ve druhé kapitole autorka charakterizuje tradiční základní školu a školu komunitní. 

Zabývá se i principy transformace školy. Vzniká ovšem otázka, není-li všeobecné, málo 

diferencující a spíše odsuzující hodnocení současné školy příliš jednostranné? Formulovat 

stav tradiční školy jako" nejen nefunkční, ale i žáka poškozující" (str.49) je dosti silné a do 

jisté míry i zjednodušující hodnocení. Jak by tedy autorka zdůvodnila, že přes řadu oblastí, 

které by si ve školství skutečně žádaly transformaci, připravila tzv. tradiční škola i řadu 

vynikajících osobností v různých oblastech života, které nejevily známky velkého poškození? 

Je třeba přesněji a opatrněji vážit slova! 

Třetí kapitola se zabývá komunitními školami a komunitami v nichž působí. 

Správně odlišuje komunitní práci a komunitní vzdělávání, naznačuje vazbu mezi nimi a 

přechází k tomu, jak škola může sloužit komunitě. 

Zvláštní pozornost věnuje práci komunitní školy na vesnici, dále pak specifice 

komunitní školy na sídlišti a v lokalitě s převahou romského obyvatelstva. V celku správně 

naznačuje specifiku různých lokalit, které pak ovlivňují i charakter budované komunitní školy 

a její aktivity. Charakteristika jednotlivých lokalit je doplněna případovými studiemi, což 

vhodně konkretizuje obecně vysvětlenou problematiku. 



Ve čtvrté kapitole se dozvídáme názory autorky na to, jak transformovat tradiční 

základní školu na školu komunitní. V této pasáži je věnována pozornost jak obecnějším 

problémům transformace, tak i jejich konkretizaci (např. jak vytvořit transformační projekt a 

získat pro něj podporu, jakáje funkce koordinátora, jaké změny lze očekávat po vzniku 

komunitní školy v životě školy a jejího působení na lokalitu, partnerství mezi školou a členy 

lokality a pod.). 

Práce je ukončena závěrem a přiloženou bibliografií. 

Zajímavé jsou i přílohy, které naznačují ilustrativně na příkladech, jak lze komunitní 

školství rozvíjet v praxi. 

Závěrem lze říci, že předložená diplomová práce v podstatě splnila svůj účel. Zdá se 

nám ale, že autorka ve snaze podat co nejvíce informací, což se jí celkem zdařilo, píše text 

spíše v tézích, než ve vázané mluvě, kde by měla více příležitostí k analýze jednotlivých 

problémů i k určitému odstupu od věci Takto se nám jeví její angažovanost jako spíše 

omezující možnost i ke kritickému odstupu od problémů, o nichž píše. 

Přes některé drobné výhrady ale práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji 

předložený text hodnotit jako velmi dobrý. V případě výborné obhajoby je možno známku i 

zlepšit. 

V Praze dne 8.1.2007 
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