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Předkládaná práce nese název, který slibuje dosti široký záběr ve zvoleném tématu. Při čtení 
tohoto textu jsem měla bohužel možnost opakovaně zjišťovat, že tématický rozsah této práce 
je takřka nekončící, nabízí nová témata i v samém závěru a neustále jaksi klouzá po povrchu. 
Jediným pojítkem takto různorodému textu je fakt, že se nějak pojí s předškolním vzděláním. 
 
V názvu práce autorka slibuje „pohled na výchovu v mateřských školách“, v kapitole Obecný 
úvod konstatuje, že chce mateřské školy vidět jako místo, kde se děti učí a zjisti jak se děti 
učí…. Poněkud překvapivě se už v dalším textu učení předškolních dětí vůbec nevěnuje- 
naopak nabízí přehled kognitivního vývoje od prenatálního období do 7let věku podle jedné 
jediné teorie kognitivního vývoje (Piaget)- dokonce té, která je v literatuře dávno překonána. 
Ještě překvapivěji tvoří kapitolu věnovanou rodině jako nejdůležitější sociální skupině dítěte 
(chce snad takto demonstrovat výchovu dětí v MŠ?).Cca 20 stran textu, 3. kapitola, je 
věnováno popisu Rámcového vzdělávacího programu, jehož popis doplňuje autorka zmínkou 
o Maslowově hierarchické teorii potřeb a o Matějčkově teorii základních potřeb dítěte – 
čtenář není informován, proč se má dozvídat právě tyto informace.  
 
V části tzv. „praktické“ nabízí popis vlastní terénní zkušenosti ve dvou mateřských školách 
opatřené kasuistikami dvou dětí. Z obsahu textu je zřejmé, že autorka strávila ve dvou 
zvolených mateřských školách jeden týden. Díky vstřícnosti personálu škol, měla možnost se 
zapojit do běžného chodu obou institucí a získat přístup k interním materiálům těchto škol.  
Dle mého názoru naprosto nepřipraveně, bez konkrétního badatelského záměru,bez formulace 
cílů svého počínání v terénu, bez metodologické rozvahy a  bez zvážení etických pravidel 
badatelského počínání v terénu, bez minimální snahy studovat zvolenému tématu relevantní 
literaturu (metody výzkumu, teorie učení…)  vstoupila na půdu hostitelských mateřských 
škol. Bez souhlasu rodičů uvedených dětí, jen pro „zpestření“ vlastní bakalářské práce tvoří 
kasuistiky, příznačné hodnotícím diskursem („maminka ho nezvládala, jeho projevy byly 
adekvátní věku…“). Musím se ptát proč? Je mi stydno, že téměř absolvent FHS, píšící 
závěrečnou práci u tutora společensko vědního modulu nemá nejmenší ponětí o základních 
principech výzkumu reálného světa. Je mi smutno, když se dozvídám, že jedinou metodou, 
kterou je schopen tento student uplatnit, je pozorování-  nestrukturované a bez známek otisků 
zásad systematického  empirismu. Nedokáži vůbec v předkládaném textu rozpoznat ani stopy 
vědeckého přístupu- závěry, které se nakonec v textu objevují jsou subjektivní názory, 
nepodložená konstatování (mateřské školy se snaží o aktivní zapojení dětí do procesu 
učení…“ – s. 72)a – s prominutím- prázdné  („každá škola je jiná“, mnohdy urážející plkání ( 
viz zdroje konfliktů mezi dětmi v jedné MŠ- str. 73). 
 
Domnívám se, že předkládaná práce nesplňuje ani minimální kritéria pro připuštění 
k obhajobě. Hodnotím ji jako nedostatečnou a její obhajobu nedoporučuji.  
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