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Název práce: Rámcová analýza institucionální péče o děti mladší tří let 

Autorka posudku: Magdalena Mouralová 

Denisa Kefurtová se ve své diplomové práci věnuje politice institucionální péče o děti mladší tří let, a 

to především v souvislosti s novelou školského zákona z roku 2016 (Zákon č. 178/2016 Sb.) 

zavádějící povinnost mateřských škol přijímat děti od dvou let věku a následně s novelou z roku 

2018, která toto opatření opět ruší (Zákon č. 167/2018 Sb.). Soustředí se přitom na proces formulace a 

přijímání politiky, konkrétně pak na způsoby jejího rámování, které se objevují ve veřejném prostoru 

(médiích, politických vyjádřeních a návrzích politiky). Vychází přitom teoreticky a metodologicky 

především z analýzy rámců dle Reina a Schöna, kterou kombinuje se sociální konstrukcí cílových 

populací Schneider a Ingram.  

Práce bez problémů splňuje základní nároky kladené na diplomové práce. Zvolené téma a řez jsou 

vysoce veřejněpoliticky relevantní z hlediska věcného, teoretického i metodologického – autorka se 

věnuje aktuální agendě a opírá se o relevantní a současné přístupy. Práce je strukturována do vhodně 

pojmenovaných a odůvodněně seřazených kapitol, které dostatečně (resp. někde až příliš podrobně – 

viz dále) pokrývají téma i autorčin přístup. Autorka formuluje vhodné cíle a výzkumné otázky, opírá 

je o teoretická východiska, představuje své metodologické uchopení a realizuje samostatný a 

netriviální výzkum, který přináší zajímavá zjištění. Argumentace je vesměs důvěryhodná, podložená 

daty a relevantní odbornou literaturou, s kterou autorka pracuje korektně. Práce je psána odborným 

jazykem a stylem a nejsou v ní zásadní formální prohřešky. 

Za silné stránky práce považuji především: 

- Provázanost cílů, teorie, metodologie, analýzy a závěrů. 

- Propracované metodologické uchopení opírající se o odbornou literaturu, analýza ústící 

v netriviální poznatky. 

- Snahu autorky o diskusi výsledků a schopnost formulovat zajímavé postřehy i nad rámec daného 

tématu, jako je např. porovnání vývoje politiky a mediálního zájmu o ni s politikou inkluzivního 

vzdělávání či vztažení rámců k politickým doménám (vzdělávací politika vs. politika trhu práce 

vs. rodinná politika). 

Práce má však i několik nedostatků, nejasností a opomenutí, z nichž nic není skutečně zásadní, 

nicméně nejsou zcela bezvýznamné: 

1. V některých částech by práce potřebovala proškrtat, a to jak na úrovni vět a odstavců, kde se 

někde opakují informace nebo „tluče prázdná sláma“, tak i na úrovni oddílů a kapitol. Především 

kapitola 3 věnující se věcným východiskům je přebujelá, pro práci by stačila ve čtvrtinovém 

rozsahu. Podobně by práci nijak neuškodilo, kdyby byla vypuštěna celá analýza aktérů, která 

příliš nekoresponduje s vytyčenými cíli. Autorka se patrně nechtěla vzdávat již napsaného textu, 

což je poměrně běžný nešvar nejen studentských prací, pochopitelný z perspektivy autora, ale 

ubíjející z perspektivy čtenáře.  



 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 2/2 

2. Autorce se dle mého názoru nepodařilo úplně dobře zachytit rozdíl mezi rámci R2 a R3, které oba 

odmítají přijímání dvouletých dětí do MŠ v podobě, jakou zavedl Zákon č. 178/2016 Sb. Kvituji, 

že autorka vnímá různost postojů odpůrců politiky, ale zdá se mi, že důrazem na implementaci 

(nikdy vs. ne teď) obrázek zplošťuje. Osobně bych vedla rozlišovací linku spíše přes cílové 

populace, jimž se autorka také věnuje: jeden rámec zdůrazňuje potřeby dětí do tří let a 

institucionální péči vidí jako škodlivou, druhý se soustředí na možnosti školek a potřeby učitelek 

a starších dětí (tj. institucionální péči pro dvouleté neodmítá, jen je v současné situaci nechce 

v současných MŠ). Ale neznám detailně data a možná na tento obrázek neukazují. 

3. Autorka ne zcela transparentně pracuje se svými hodnotovými východisky. Částečně je lze vyčíst 

z kapitoly 3, odrážení je ve shrnutí a diskusi na str. 57-58. Uvítala bych jejich větší reflexi. 

4. Autorka zařadila poněkud netradičně cíle a otázky až za teoretická východiska. Je si vědoma 

porušení kanonické struktury a svůj krok jednak vysvětluje, ale také naznačuje zacílení práce 

v úvodu, aby čtenář nebyl dezorientovaný. Nicméně užití výzkumných otázek v úvodu (a to ještě 

v redukované formě) namísto cílů nebylo dle mého názoru nejšťastnější a svůj účel neplní dobře. 

5. V práci je poměrně dost překlepů, chyb ve větné skladbě, interpunkci. Rozhodně by jí prospělo 

ještě jedno kolo korektur. 

6. V seznamu lieratury nejsou uvedeny zákony, na něž se odkazuje v textu.  

7. Doporučovala bych rovněž začínat hlavní kapitoly na nové stránce, což zvýší přehlednost textu a 

umožní čtenáři lepší orientaci. 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit známkou B nebo C dle průběhu samotné 

obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 

1. Pokuste se ještě jednou představit rozdíl mezi rámci 2 a 3, tak jak je pojímáte, a obhájit toto své 

řešení oproti návrhu, který uvádím pod bodem 2 výše. V čem je Vaše rozlišení vhodnější, 

přesnější, užitečnější? 

2. Co si Vy sama myslíte o institucionální péči pro děti mladší tří let a jak se to mohlo projevit 

v pojetí a zpracování práce? Jaké možnosti práce s hodnotovými východisky jako výzkumnice 

máte a jak jste Vy sama postupovala, případně jak byste postupovala příště? 

3. V textu vztahujete vývoj politiky k sociální konstrukcím cílových populací. Zamyslete se, jak se 

v daném případě projevila druhá klíčová proměnná, tj. moc cílových populací. 

Datum:  10. 9. 2019                                                                                 Podpis: Magdalena Mouralová 

 

 


