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Posudek na diplomovou práci Markéty Doksanské 
 

Předškolní vzdělávání v České a Korejské republice 

 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá srovnáním systému předškolního vzdělávání 

v Korejské republice a České republice. Markéta Doksanská si téma své práce zvolila ze zcela 

praktických důvodů. Již během svého studia koreanistiky byla aktivně činná jako učitelka 

v soukromé mateřské školce, navíc k tomu také studovala pedagogický obor. Měla tedy 

výborné předpoklady pro zdárné zpracování tématu (alespoň co se týče české situace v oblasti 

předškolního vzdělávání). Pro výzkum vývoje a současného stavu korejského předškolního 

vzdělávacího systému prostudovala relevantní dokumenty a studie, shlédla nespočet 

tematických podcastů a videí. Jako určitou nevýhodu vnímám fakt, že studentka neměla 

možnost osobní praxe ani návštěvy korejské školky či jeslí přímo v Korejské republice. 

Nicméně se tuto nevýhodu snažila vyvážit rozhovory s Korejci, kteří tuto zkušenost mají. 

V neposlední řadě mám též já osobní zkušenost s multikulturní výukou v mnohých školkách 

v Korejské republice. Své vlastní zkušenosti jsem sbírala v letech 2007-2012, kdy jsem se 

účastnila programů pro cizince, kteří korejským dětem v prostředí jejich školek představují 

svou vlast. Obvykle se jednalo o šestitýdenní programy po dvou hodinách týdně v každém 

institutu předškolního vzdělávání. Téma Markéty Doksanské mi tedy bylo blízké a vedení její 

práce mi bylo potěšením. Nutno dodat, že autorka pracovala samostatně, její proaktivní přístup 

a nadšení pro zvolené téma vyústilo v pečlivé zpracovaní všech oddílů práce. 

Práce je především deskriptivního rázu, popisuje v logické posloupnosti historický vývoj 

vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku v obou zemích, vzdělávací systém a s ním spjaté 

zákony a vyhlášky, vzdělávací plány a programy. Vyjadřuje se též k požadavkům na prostory 

a vybavení institutů předškolního vzdělávání. Rozdíly mezi státními a soukromými instituty 

jsou brány v potaz. Cílem práce je srovnání obou systémů a rovněž případná vzájemná 

inspirace. Jednotlivé kapitoly práce jsou zakončeny komentáři, které právě taková srovnání 

obsahují. Autorka vychází ze svých vlastních zkušeností a k podtématům doplňuje své vlastní 

názory. Vzhledem k tomu, že finální fáze zpracování probíhala v době koronavirové, jsou 

zohledněna též aktuální témata jako např. Covid-19. 

Českého čtenáře nejspíš zaujmou právě body, ve kterých obě země vykazují odlišnosti, např. 

postup při výběru pedagogů, práce s moderními technologiemi (existence počítačového koutku 

v korejských školkách) nebo výrazná obliba soukromých školek v Korejské republice.  

Co se týče formální stránky, je dle mého názoru práce zcela v pořádku. Rozsah i délka práce 

odpovídají požadavkům, seznamy a tabulky jsou přehledné, transkripce v pořádku, vhodně 

zvolené zdroje. Z těchto a výše uvedených důvodů diplomovou práci Markéty Doksanské 

doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnocení známkou výborně. 
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Dotazy k práci: 

 

 

1) V textu je zmíněna preference soukromých mateřských škol v Korejské republice, jaká 

je situace ohledně církevních institutů předškolního vzdělávání a mateřských školek 

přidružených k buddhistickým klášterům? Jsou školy tohoto typu finančně dostupnější? 

2) Téma, o kterém není v textu explicitně pojednáno, je inkluze a integrace dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Můžete se k této problematice vyjádřit? 

 

 

 

 

V Praze 18.08.2020 

 

Mgr. Vladislava Mazaná 

 

 


