
Abstrakt 

Podoby „empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání 

 

„Empowerment“ neboli stav určité emancipace (posílení), ve kterém jsou lidé navzdory 

strukturním překážkám schopni naplňovat své cíle a potřeby a rozvíjet svůj potenciál, by měl 

být výsledkem vzdělávání. Podoby empowermentu zahrnují to, jak jsou zapojení aktéři schopni 

dělat změny, ale také jejich vliv na podmínky a struktury, ve kterých se pohybují. Ve své 

disertační práci zkoumám empowerment aktérů ve vzdělávání z řad rodin, občanského sektoru, 

škol a dalších organizací státu.  

Výzkum jsem prováděla v kontextu zavádění tzv. inkluzivního vzdělávání a souvisejících změn 

v českém základním školství, v období od jara 2013 do konce roku 2017. Jako metody 

kvalitativního výzkumu jsem zvolila analýzu aktérů a hloubkové rozhovory.  

Sebraná data jsem analyzovala z hlediska cílů a agendy aktérů, jejich zkušenosti s diskriminací, 

jejich vztahu k agendě inkluzivního vzdělávání, spolupráce mezi aktéry  

a v neposlední řadě z hlediska (bez)moci a empowermentu aktérů (jak je sami popisují).  

Koncept empowermentu dále propojuji s konceptem prevence diskriminace ve vzdělávání, 

protože vidím jasnou souvislost mezi empowermentem a antidiskriminační praxí. Zde je 

stěžejní reflexe diskriminace jako takové a také reflexe vlastní moci daného aktéra. V tomto 

ohledu hrají roli také nereflektovaná očekávání od rodin, které částečně podporují udržování 

nerovnosti ve společnosti.  

Z analýzy vyplývají nejen doporučení pro lepší fungování inkluzivního vzdělávání, ale 

především faktory, které ovlivňují možnosti empowermentu (skupin) aktérů. Jako nejdůležitější 

z nich se ukazuje schopnost jasně si definovat cíle a s tím související schopnost reflektovat 

vlastní hodnoty. Dále pak empowerment napomáhá k uvědomění si vlastní role, vlivu a svých 

limitů, včetně schopnosti svou roli a vliv udržet. Schopnost reflexe a komunikace cílů, hodnot 

a vlastního zapojení jsou často stěžejní pro úspěšnou spolupráci. Jsou to také faktory, které 

posilují důvěru a prohlubují spolupráci. 

Výzkum ukázal, že hlavní překážkou k zavedení a udržení kvalitního inkluzivního vzdělávání 

je především chybějící reflexe diskriminace, která je přítomna nejen na úrovni rodin nebo státu, 

ale i u některých neziskových organizací. Dalšími významnými překážkami jsou pak nejasné 

cíle a priority nejen u jednotlivých aktérů, ale v celém školství, a neschopnost zapojených 

aktérů komunikovat své cíle a priority mezi sebou. 

 


