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1. Volba tematu a zpracování: autorka popisuje v této bakalářské práci stručně nizozemské a české školství. 

Protože obě soustavy jsou poměrně komplikované a protože autorka vtáhla do popisu také finanční aspekty 

vzdělávacího systému, systém stipendií obou zemí a speciální vzdělávání, rozhodla se nebrát v úvahu 

vzdělávání dospělých. Cituji autorku: Nizozemský vzdělávací systém mě, jako studentku nederlandistiky 

zaujal pro svou jedinečnost a propracovanost, s jakou jsou jednotlivé fáze studia rozděleny a propojeny. 

Téma se týká rozsáhlé oblasti, a proto by bylo možné napsat práci většího rozsahu. Struktura: Přehledná a 

logická. Autorka si vybrala jednoduchou strukturu: nejprve popisuje české, pak nizozemské školství, 

ilustruje celek dvěma přehlednými diagramy a činí pak své závěry ve formě shrnutí, a to v rozsahu 45 stran, 

čímž splňuje normu pro standardní bakalářskou práci. Celek je umístěn v rámci modelu evropských 

vzdělávacích systémů, přičemž autorka zmiňuje klasický model s přísným rozdělením žáků podle věku a 

schopností, model s oddálenou hlubší diferenciací, kdy žáci absolvují ve stejné instituci primární i nižší 

sekundární vzdělání a model jednotné školy, kdy se uskuteční lehká diferenciace, která však není založena na 

výběru žáků. Autorka bohužel nevysvětluje, ke kterému systému patří nizozemský a ke kterému český školní 

systém. V Evropě se školství snaží o transparentnost a je zaveden mezinárodní standard pro klasifikaci 

vzdělávání - ISCED. Aplikace tohoto standardu v popisu školských systémů je jistě jeden způsob, jak účinně 

srovnávat oba systémy. Ačkoliv autorka dodala seznam zkratek, chybí na něm zkratka ISCED. Zkratka 

OCW (školství, kultura a věda) nechybí, ale chybí její vysvětlení v nizozemštině. Bylo by to užitečné, 

protože autorka rozdělila seznam do české a nizozemské části.  

 Pro vysvětlení současné evropské vzdělávací politiky, což je samozřejmě obrovská oblast, nejde 

autorka dále a pouze uvádí výčet institucí a dokumentů, týkajících se politiky školství ve členských státech 

Evropské unie. Správně poukazuje na to, že školství je záležitostí jednotlivých členských států, ale že je 

snaha o společné cíle a metody. Má přitom na mysli srovnatelnost a vzájemné uznávání kvalifikací pro 

vytvoření Evropského kvalifikačního trhu. Tím se však nedokáže ponořit hlouběji do skutečné konverze 

titulů a studijních struktur - i když dále v konkrétním popisu probírá instituce a úrovně.  

 Srovnání obou systémů školství není kompletní bez vysvětlení, odkud tyto systémy pocházejí. Takové 

vysvětlení se hodí do bakalářské práce. Kapitola 3 proto popisuje ve dvou paragrafech stručně historii 

vzdělávání v České republice a pak v Nizozemsku. Je zřejmé, že zmínka o vzniku Univerzity Karlovy je 

podstatná, stejně jako je zmínka o reformátoru Gerhard Swieten, o kterém se bohužel více nedozvíme. 

Opravdu totiž nespadá do oblasti působnosti této práce. Naopak, skutečnost, že nejstarší univerzita v 

Nizozemsku v Leiden, byla založena v roce 1575 Vilémem Oranžským, je poznámkou, která patří do 

paragrafu 4.1, a nikoliv do jiného, který jedná o struktuře nizozemském školství.  

 Autorka zvolila paralelní strukturu pro svou práci: kapitola 3 vypráví o historii a struktuře školství, 

která je znázorněna přehledným schématem, dále projednává právní předpisy, politku a rozvětvení školství 

podle sektorů v České republice. Kapitola 4 je totožná, ale týká se Nizozemí. Toto rozdělení je naprosto 

správné, obsahově se však dá autorce leccos vytknout: zůstává například nejasné, proč v Cesku tolik dětí 

navštěvuje mateřskou školu ve srovnání s jinými zeměmi v Evropě. Zároveň například není jasné, které 

konkrétní skupiny obyvatelstva má autorka na mysli, když mluví o znevýhodněném prostředí v sociálně-

kulturních perspektivách v České republice - jde o Romy a Vietnamce? Skutečnost, že existují přípravné 

třídy pro takovéto znevýhodněné skupiny, nehodnotí autorka ani pozitivně, ani negativně - avšak nevyplývá 

z informací v textu, proč je podle ní nizozemská situace v tomhle ohledu lepší. Text proto zůstává málo 

explicitní. Mimochodem, text ohledně situace v Nizozemsku je charakterizován častými chybami v 

nizozemských označeních a názvech: Welzijnwet, voorschoolse onderwijs, toest , centrale examen , 

openunivesiteiten , onderwijsdebaat atd.  

 V paragrafu 7.2 (Soudobá tendence ve vzdělávání) opakuje autorka moderní směry vzdělávací politiky 

v České republice a v Nizozemí. ČR: transformace státních maturit, důraz na výuku jazyků, důraz na 

vzdělávání znevýhodněných skupin, transformace financování školství s důrazem na zlepšení školství v 

mezinárodním ohledu. NL: dtto, ačkoliv také v Nizozemí je financování školství velkým problémem: 

zavedení stipendií, vyplácených na základě dosažených výsledků, se setkal s velkým odporem ze strany 

studentů. O tom se bohužel autorka nezmiňuje.  



 Kapitola 8 se zabývá partnerskými projekty v oblasti vzdělávání mezi Českou republikou a 

Nizozemskem, který je sporným prvkem v bakalářské práci, který stručně srovnává školství v obou zemích.  

 Kapitola 9 obsahuje závěr v podobě shrnutí textu. Autorka se pokouší o stručné porovnání obou 

systémů: Největší odlišnost nizozemského školství od toho českého je dle mého názoru v pojetí většího 

členění a diferenciace v Nizozemí od primárního až po sekundární sektor. ... Přístupy obou systémů ke 

vnitřní diferenciaci mají svá pozitiva i negativa, ale nizozemskému systému nelze upřít tu výhodu, že studenti 

díky studijním profilům a následnému vzdělávání získávají určitou odbornost a nezatěžují se tak vzděláváním 

mimo její rámec. Výhody a nevýhody avšak nejsou jasné, a nevyjdou najevo z textu. Oceňuji její závěr, že 

"moderní a alternativní metody výuky v Nizozemsku mají větší tradici a aplikují se od začátku vývoje 

školství, a proto jsou takové projekty (spolupráce nizozemských odborníků v rozvoji daltonského školství) 

pro české školy velmi přínosné. 

 Bibliografie: Česká rozsáhlá bibliografie 15 děl, 10 referenčních děl, nizozemský seznam obsahuje 

pouze internetové odkazy, což vzhledem k obtížné dostupnosti nizozemské literatury v Praze je 

pochopitelné. 

 

2. Formální náležitosti: Bezproblémové.  

 

3. Podněty k obhajobě: Kromě popisu vzdělávání v obou zemích, by se měla autorka více zaměřit na 

srovnání školství v obou zemích a činit jasné závěry. Závěr není jasný, autorka nečiní žádný úsudek o rozdílu 

v kvalitě, ani nenavrhuje možnosti pro zlepšení vzdělávacích systémů v obou zemích.  

 

4. Hodnocení práce:  S ohledem na shora učiněné doporučuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze, 28.8.2012        Drs. Jesse Ultzen 


