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 Práce Markéty Doksanské na téma předškolního vzdělávání v České a Korejské 

republice těží z jejího profesního zájmu coby učitelky v soukromé mateřské škole. 

Rozšíření oblasti výzkumu mimo tradičně zaměřenou filologii je jistě vhodné a v dnešní 

době žádoucí. Dle obsahu tvoří těžiště práce srovnání systémových a institucionálních 

rámců, ale pozornost je věnována i dějinám výchovy a vzdělávání v obou srovnávaných 

zemích, jakož i vývojové psychologii dítěte předškolního věku. Kromě legislativních úprav 

jsou sledovány též osnovy předškolní výuky i její materiální podmínky. V závěru se jako 

bonus objevují ještě vybraná aktuální témata předškolního vzdělávání. 

 Obsahově má tedy práce velice široký záběr, což má na jednu stranu tu výhodu, že 

lze téma uchopit v opravdu zevrubném kontextu, ale na druhou stranu se přinejmenším 

místy lze těžko vyhnout povrchnosti. Obtížné je také dosáhnout vyváženosti v rozsahu a 

hloubce zpracování podtémat u jednotlivých zemí. Je například škoda, že zatímco dějinám 

výchovy a vzdělávání v českých zemích věnuje několik stran, stejná kapitola pro Koreu, 

kde by řešitelka mohla a měla využít své koreanistické zázemí, sestává z pouhých dvou 

krátkých odstavců, ve kterých navíc obsah výchovy a vzdělávání malých dětí a hodnoty, 

které jim byly v tradiční Koreji vštěpovány, prakticky nezmiňuje (přinejmenším části 

příruček a učebnic, které se dané problematice věnují jsou dokonce přeloženy do češtiny).  

 Formálně je práce víceméně v pořádku, až na příležitostné stylistické neobratnosti 

a chyby, a na přijatelné úrovni jsou též citace, byť konkrétní údaje by vzhledem 

k neuváděným stranám byly obtížně dohledatelné a ověřitelné. Z hlediska výstavby textu 
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není úplně jasné, proč „vlastní komentáře“, typograficky odlišuje kurzívou a vkládá je na 

konec kapitol. Škoda také je, že pro čtenáře neznalého korejštiny nepřekládá použité 

materiály – např. obsah dotazníků na str. 25, kde je mezi „elementárními životními 

návyky“ hodnoceno, zda dítě zdraví dospělé zdvořile, zda jim podává věci a přijímá je od 

nich dvěma rukama, zda nemluví s plnou pusou atd., je zajímavý z hlediska kulturních 

odlišností v oblasti společenské etikety. 

 Rozsah použité literatury je dostatečný, řešitelka pracuje až na výjimky 

s relevantními zdroji. Podporovat ale např. argumenty o negativním vlivu používání 

elektroniky na vývoj dítěte citací novinového článku (str. 28, 29) se nezdá být příliš 

vhodné, už jen proto, že novináři mohou citovat a svévolně interpretovat výsledky 

odpovídajících studií podle editorského záměru. Podobně problematické se jeví mapovat 

a hlavně hodnotit aktuální témata z oblasti předškolního vzdělávání namátkovým 

výběrem z politicky vyprofilovaných médií. Není pak divu, že „po přečtení několika článků 

v korejských médiích“ nabude autorka pocit, že kroky vlády jsou nežádoucí, když 

odkazuje na nejkonzervativnější z tradičních korejských médií, které na současnou vládu 

programově útočí často až zavádějící kritikou. Podobně zase na české straně nemusí být 

rostoucí počet soukromých školek výsledkem většího zájmu a preferencí rodičů, ale spíš 

nedostatečnou kapacitou školek veřejných (zvláště v satelitech kolem Prahy). 

 Jako celek však práce dle mého názoru splňuje požadavky na ní kladené a 

zajímavým způsobem rozšiřuje povědomí o Koreji v České republice. Proto ji doporučuji 

k obhajobě a s ohledem na dílčí nedostatky navrhuji hodnocení velmi dobře. 

    

  

V Zelenči, dne 25. 08. 2020 

 


