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- Důležitost tématu zvýrazňuje výborně vybrané motto textu. Kurikulární studia 
potvrzují podstatnou roli rodičů při transformaci kurikula: souhlasím s autorkou, že 
právě ta byla u nás podceněna. 

- Výstupem z práce je příručka pro rodiče o podstatě reformy, inspirovaná podobným 
textem z Velké Británie. Pojetí příručky je připraveno analýzou kurikulární reformy 
v ČR i VB, proměny vztahů mezi školou a rodinou, situace, kdy dítě vstupuje do 
školy, charakteru (ne)spolupráce mezi učiteli a rodiči, plánu na propagaci reformy 
vs.realitou, možností komunikace školy s rodiči.Tato analýza je výstižně napsaná, 
postihuje nejpodstatnější momenty, důležité pro téma. 

- Text DP poskytuje jasný vhled do problematiky nepřipravenosti reformy (nejen) 
z informačního hlediska: tak je adekvátně zdůvodněn záměr vytvořit příručku pro 
rodiče. 

- Informační přiručka z VB, která se stala inspirací pro autorku, je stručně popsána 
(s kontextem vzniku) a zvýrazněny jsou momenty, které jsou inspirující pro naše 
prostředí. Koncepce vlastní příručky je pak pregnantně vysvětlena a zdůvodněna.

- V textu DP se občas vyskytují (velmi řídce) nedostatky v interpunkci.
- Samotná přiručka je podle mého názoru výborným informačním materiálem a lze 

jen litovat, že se rodičům nedostala do rukou v čase spuštění reformy. 
-  Pozitivně hodnotím i způsob spolupráce s autorkou: její samostatnost, kreativitu i její 
pracovní nasazení v obtížných podmínkách (bydliště mimo ČR).






