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Aktuálnost tématu: Hlavním cílem posuzované práce je zjistit jaká je současná nabídka a dostupnost 

služeb péče o děti předškolního věku ve veřejných mateřských školách a identifikovat možné související 

problémy. Jde o aktuální téma, nejen kvůli relativně vysokému počtu neumístěných dětí do 

mateřských školek a slaďování rodičovských a profesních rolí, ale i v kontextu probíhajících změn 

v dané oblastí (např. uzákonění firemních mateřských školek). 

 
Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si velmi precizně stanovuje cíle, které má provázány s 

výzkumnými otázkami a metodologií. 

 
Metodologie: V práci jsou vhodně kombinovány metody sběru a analýzy dat, kdy se autorka 

neomezila pouze na sběr a analýzu sekundárních dat, ale provedla i vlastní kvalitativní výzkum 

metodou polostrukturovaných rozhovorů.  

  

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Úvodní část práce je věnována již zmíněným 

cílům, výzkumným otázkám a metodologii. V teoretické části autorka představuje zvolená 

teoretická východiska zahrnující vhodně zvolený koncept defamilialismu a lidský a sociální kapitál. 

Třetí kapitola je zaměřena na harmonizaci profesní a rodinné role, kdy autorka nezapomněla zmínit 

barcelonské cíle. Ve čtvrté kapitole Právní ukotvení předškolního vzdělávání a další významné 

dokumenty na národní úrovni v ČR a páté kapitole Vývoj předškolní péče o děti v ČR autorka 

prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, politickými dokumenty, právními normami, 

rutinními statistikami a zapracovat je do uceleného dobře strukturovaného textu. Oceňuji, že se 

autorka neomezuje pouze na statistiky počtu mateřských škol a dětí v mateřských školách, ale 

věnuje se i souvisejícím demografickým údajům. Šestá kapitola představuje Alternativy předškolní 

péče o děti a pokrývá další čtyři typy předškolní péče vymezené v právní úpravě ČR. Obsáhlá 

sedmá kapitola obsahuje analýzu provedených rozhovorů a dokazuje, že autorka je schopna velice 

dobře navrhnout, provést a analyzovat kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů. 

Oceňuji, že svá zjištění konfrontuje s již provedenými výzkumy. Jako přínosné vidím i identifikaci 



 

 

 

rozhodujících faktorů pro výběr formy předškolní péče.  

 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, dodržuje pravidla 

gramatiky, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě. Jedinou výtku bych měla 

k opomenutí uvedení zdroje Bartáková 2009 (na str. 11) v použité literatuře. 

 
Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou 

práci, je velmi precizně vypracována, je promyšlená a přináší zajímavá zjištění. Z výše 

zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“. 

 
 
V Praze dne 9. 6. 2012          Ing. Mgr. Olga Angelovská 
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