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Autor předkládá k obhajobě práci, která si klade za cíl zjistit, jak škola přispívá k sociální 

exkluzi nebo naopak stimuluje začlenění. Práce je založena na terénním výzkumu ve dvanácti 

základních školách (potažmo osmnácti školách – autor navazuje na své předchozí výzkumy) a 

v česko-slovenském kontextu představuje výrazný počin v oblasti zkoumání sociální 

dynamiky tříd a škol skrze pozorování. Obdobné výzkumy využívaly převážně metod 

rozhovorů (GAC spol. s r.o. 2009, Člověk v tísni 2009), případně používaly etnografii ve 

třídě, ale nezabývaly se širším souborem základních škol a jejich srovnáním (např. Jarkovská 

2013).  

 

Práce je členěna do čtyř částí. V úvodu autor vysvětluje záměr sledovat začlenění zejména 

z interakcionistické perspektivy a všímat si vytváření sociální vzdálenosti a hierarchizace 

mezi dětmi. Práce tedy necílí pouze na interakci dětí s učitelem v rámci výuky, ale všímá si 

výrazně právě forem vymezování se v dětském kolektivu i mimo dobu výuky, případně toho, 

jak nastavení institucionálních struktur toto vymezování ovlivňuje. Práce je určena nejen 

akademické obci, ale chce ovlivnit i aktuální diskusi o inkluzi mezi pedagogy a širší 

veřejností. V metodologické kapitole je přiblíženo autorovo užití multi-sited ethnography a 

komparace a dilemata spojená se zkoumáním na více místech. Podstatná je pro autora jakožto 

výzkumníka i vlastní pozicionalita, kterou vhodně diskutuje s využitím děl pocházejících 

z antropologie vzdělávání a dětství. Autor poukazuje na nereálnost získávání informovaného 

souhlasu od všech dětí a zamýšlí se nad etikou zkoumání v kolektivu tříd. Čtenář je seznámen 

s obtížemi vstupu do terénu souvisejícími s otevřenou deklarací záměru zkoumat interetnické 

vztahy a s nesnázemi s obdržením povolení delšího pobytu ve škole.  

 

Vlastní tělo textu tvoří případové studie důsledně anonymizovaných základních škol. Dvanáct 

„terénů“ je v knize reprezentováno dvanácti kapitolami, jejichž nestejný rozsah souvisí zřejmě 

s délkou pobytu autora (je znát, ve kterých školách autor pobýval déle, například i v rámci 

předchozího studia) i komplikovaností jednotlivých příkladů vylučování a začleňování. Šest 

kapitol reprezentuje slovenský a šest český terén, školy se nacházejí v rozmanitých regionech, 

většinou v obcích s vyšším podílem romského obyvatelstva. Kapitoly ilustrují vývoj třídního 



a školního klimatu a obsahují příběhy vyloučení konkrétních dětí. Autor je zde schopen 

zachytit drobné nuance chování v rámci kolektivu dětí a předat tyto postřehy čtenáři jak skrze 

živé záznamy z pozorování, tak skrze integrálně začleněná obrazová schémata vhodně 

dokreslující situaci v terénu – zejména otázku prostorového a symbolického vyčleňování. 

V každé kapitole nacházíme interpretaci dominantního tématu výzkumu v jednotlivé škole. 

Poslední kapitola je věnována souhrnné interpretaci modelů sociálních dynamik ve školách 

s poukazem na rozdílné a shodné rysy terénu a generování dalších otázek o budoucnosti 

českého školství.  

 

Fakt, že si autor zvolil nebo byl okolnostmi donucen si zvolit multi-sited ethnography 

představuje silnou i rizikovou stránku celé práce. Práce je v dobrém slova smyslu prakticky 

fundovaná a založená na poctivém výzkumu. Síla práce spočívá v možnosti poukázat na 

rozmanité dynamiky vyčleňování a začleňování vznikající v různých kontextech. Autor 

dochází k závěru, že ne ve všech třídách (i přes přítomnost dětí označovaných jako romských) 

je nakonec interetnická rovina hlavním důvodem vylučování a do popředí vystupuje téma 

genderu, školní úspěšnosti, ekonomického kapitálu či odlišností založených na tělesném 

vzhledu. Často se různé roviny navzájem prolínají a autor rovněž výstižně mluví o jejich 

„zvýznamňování“ a „upozaďování“. Mnohost příkladů umožnila autorovi vypozorovat, že 

v „tradičněji“ zaměřených školách je etnicita spíše zvýznamňována, v inkluzivně zaměřených 

upozaďována, avšak hierarchizace kolektivu je pak budována na jiných kategoriích. Autor 

rovněž uzavírá, že v rámci snahy některých škol o inkluzi mohou některé nástroje inkluze 

(individuální plány výuky, úlevy vzhledem ke zdravotnímu stavu či přidělení asistenta) 

paradoxně podporovat vyčlenění některých dětí z kolektivu. Myslím, že práce rozhodně může 

vzbudit diskusi o proměnách praxe i na neakademické úrovni. V tom ji však dle mého názoru 

drobně brání nepřeložené anglické citace (tedy autor není v překládání citací systematický, 

neboť některé citace naopak přeloženy jsou).  

 

Délka pobytu v terénu v každé škole (10 měsíců výzkumu připadlo na 12 škol) omezuje 

možnost věnovat se více kontextuálnímu zasazení školní dynamiky do mimoškolního světa 

rodiny, lokality či regionu. Ne, že by tato rovina v práci chyběla, autor si její důležitost 

uvědomuje, považuje ji za podstatnou pro porozumění dění ve škole, vzhledem k délce pobytu 

v terénu ji však byl nucen redukovat. Práce umožňuje shrnout základní dynamiku vyskytující 

se ve školách, rozmanitost terénu však zároveň občas komparaci znesnadňuje a pro čtenáře je 

těžké udržet v hlavě specifika dvanácti rozmanitých příběhů a jejich interpretací. Zajímalo by 



mě, zda autor uvažoval rovněž o psaní některých kapitol podle témat (etnicita, gender, 

úspěšné modely inkluze apod.), spíše než podle lokalit. Na druhou stranu použité členění na 

jednotlivé školy umožňuje čtenáři komplexně si představit jejich fungování i prolínání důvodů 

vyloučení a pro každou kapitolu autor identifikuje dominantní téma interakce. Domnívám se 

rozhodně, že závěrečná souhrnná interpretace výzkumu a komparace sociálních dynamik 

mohla být obsáhlejší a mohla se vztáhnout podrobněji k více teoretickým konceptům. 

Z jednotlivých kazuistik například vyplývá možnost obohacení interpretace zejména o úvahy 

týkající se častého jevu vylučování na základě odlišné tělesnosti (ať už se vztahuje k barvě 

kůže, k tloušťce či k jinak fungujícímu tělu v souvislosti s nemocí apod.), případně o 

podrobnější rozebrání diskursu úspěšnosti či role prostoru a fyzické vzdálenosti ve třídě. 

 

Autor ke své práci načetl velké množství relevantní literatury – má dobrý přehled o českých 

výzkumech na základních školách (zahrnující obrovské množství aplikovaných studií zejména 

o inkluzi romských žáků, kterými je místní produkce charakteristická) a literatuře věnující se 

vyloučení, seznámil se se základními díly antropologie vzdělávání. Literaturu propojuje 

s interpretací již v kapitolách týkajících se jednotlivých škol, ne vždy ji však začleňuje zcela 

ústrojně do textu – některé definice termínů mi přišly nadbytečné (například definice 

multikulturalismu na s. 127, která je spíše vysvětlovací „odbočkou“ k tvrzení, že škola si říká 

„multikulturní“), případně mohly zaznít dříve (delší diskuse o etnicitě, která je důležitým 

konceptem práce, až na s. 128-9). 

 

Vrátím-li se k tématu etiky, autor si často klade otázku, do jaké míry zasahovat do okolního 

dění. Zajímalo by mě proto, zda autor nakonec po skončení výzkumu komunikoval 

s učitelkou v kapitole 2.3 o jejím závažném přehlížení drsné šikany a stejně tak by mě 

zajímala jeho role při zadávání slohu na romského spolužáka s názvem „Aleš, můj spolužák“ 

(s. 122-124). 

 

Jak již bylo zmíněno, při práci s literaturou občas není text zcela plynulý, terénní pasáže jsou 

naopak nejčtivější částí práce. Text je srozumitelný, jen zřídka se vyskytne nelogičnost jako v 

tvrzení, že disertační práce „Deetnizuje problematiku sociálních a interetnických vztahů, tedy 

nepohlíží na sociokulturní vztahy pouze prizmatem etnickým“ (s. 177). Překlepy a gramatické 

chyby jsou taktéž pouze občasné (např. Jenkins na s. 104 je psán jako Jenskins, na s. 129 jako 

Jenkinsn) a vyskytují se spíše v poznámkách pod čarou než v těle textu. Z literatury je 

citováno přehledně a poctivě, jen na s. 88 u citace z Janošové 2016a měla být část 



v uvozovkách rozsáhlejší a v seznamu literatury chybí odlišení prvního a druhého dílu Eliase 

(2006 a 2007). 

 

I přes určité interpretační nedotaženosti textu považuji výsledky výzkumu za zdařilé. Práce 

přesvědčivě ukazuje, že zabývat se při zkoumání sociální dynamiky ve třídách jen jedním 

z kritérií (etnicitou, genderem apod.), by bylo redukcí, neboť jednotlivé kategorie se vzájemně 

ovlivňují – někdy jejich kombinace posiluje exkluzi, jindy je některá z kategorií překvapivě 

neutralizována. Pokud pedagogičtí aktéři cíleně umenšují konstrukci exkluze na základě 

etnicity, což se děje zejména ve školách s inkluzivním charakterem, často jsou pak 

v kolektivu zvýznamněny jiné zdroje sociální hierarchie. Autor upozorňuje na to, že se 

socioekonomickým statusem jako zdrojem vylučování by se mělo ve školách pracovat stejně 

pozorně jako s etnicitou. Z práce pro mě silně vystupuje sdělení o přetrvávajícím významu 

konformity a sociální podobnosti pro tvorbu přátelských skupin mezi dětmi samotnými a 

obtížné roli hrstky inkluzivně zaměřených pedagogů při narušování těchto tendencí. Cenné je 

i přiblížení interakcí dětí v drsných světech školních tříd – práce tak má význam i jako jeden 

z mála výzkumů věnujících se antropologii dětství v česko-slovenském kontextu. V odpovědi 

na snahu zjistit, jak škola přispívá k exkluzi či inkluzi, poukazuje autor na zásadní roli 

jednotlivých učitelů, jejichž aktivní zasahování do sociální dynamiky třídy často zhoršuje 

pozici některých dětí, ale rovněž je někdy schopno zvrátit vylučující tendence dětského 

kolektivu. Podstatná je i role rozhodování vedení školy o složení jednotlivých tříd a o 

celkovém přístupu k inkluzi. Autor prokázal schopnost provést komplexní antropologický 

výzkum a popisy praxí v jednotlivých školách s názornými ilustracemi mají potenciál oslovit 

interdisciplinární publikum. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 31. 8. 2017, 

PhDr. Hana Synková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 


