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                    Pavla Gardelková : Srovnání českého a nizozemského školství 

 

 

                   Pavla Gardelková  volila pro svou absolventskou bakalářskou práci komparativně 

kulturní tématiku a zabývala se srovnáním školských systémů a pedagogiských metod v České 

republice a Nizozemsku. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. První, obsáhlejší část,  se  nejprve zabývá současnou situací v 

evropské vzdělávací politice a pak podrobně  popisuje vzdělávací systém v České republice a 

Nizozemsku.  Popis vzdělávacích systémů v obou zemích v sobě zahrnuje i pohled do historie 

vzdělávání a podává  analýzu struktury vzdělávacích systémů a  nástin některých speciálních, příp. 

alternativních didaktických metod objevujících se v obou zemích, zvláště v Nizozemsku. 

V této části práce se vyskytují některé nepřesnosti, např. označení „gymnázium“ se sice v určitém 

období v českém školství skutečně  znovu objevilo, ale opomenuto je označování škol podle 

sovětského vzoru.   

Při popisu současných problémů českého školství by byl zajímavý  kritický pohled na problematiku 

státních maturit a opět srovnání se situací v Nizozemsku. 

 Vysvětlení také vyžaduje tvrzení na str. 21  kde autorka uvádí, že děkan vysoké školy je jmenováný 

rektorem školy. 

Autorka prostudovala teoretickou literaturu k tématu, u popisu nizozemského školství se opírala 

většinou o zdroje z internetu a  na  získané poznatkypak zpracovala v úvodní části práce.  

 

Druhá část práce měla v souladu s tématem  přinést srovnání a analytický pohled na oba popsané 

systémy. V této části však zůstala analýza pouze na povrchu, srovnání obou systémů je velmi 

stručné, chybí  srovnání kvalifikačních stupňů v obou systémech (např. absolvenstský titul  drs. X 

mgr., dřívější označení „ kandidaat“)  atd. Užitečné by jistě bylo i srovnání funkční a obsahové 

struktury u jednotlivých typů vzdělávacích systémů, zvláště pak  univerzit, kvalita jednotlivých 

univerzit a jejich mezinárodní hodnocení. Tato  klíčová část práce zůstala  zvolenému tématu  

bakalářské práce hodně dlužna. 

Poslední část práce je nazvána „partnerské projekty zaměřené na vzdělávání“, ve skutečnosti se 

však bohužel jedná pouze o jednostránkovou zmínku, ve které se dozvíme o výměnných pobytech 

studentů a pedagogů, přínos po stránce obsahové  však chybí. 

 

Práce je psaná česky, k formálnímu a jazykovému zpracování mám následující výhrady : 

 absolvent studia  oboru nizozemský jazyk a literatura by měl od sebe důsledně odlišovat 

pojmy Nizozemsko – Nizozemí - Holandsko 

 autorka věnovala malou pozornost češtinářské stránce své práce  (psaní velkých písmen 

            např. str. 12 Moderní  Vzdělávací technologie, str.23 ...podobě Nizozemského vzdělávacího 

            systému, opakovaně Česká Republika, str. 45 ...srovnání Českého a Nizozemského systému.         

atd.) 

            str. 23 ...školy učili žáky … a zaručovali... 

 práce je psána česky, v českém textu není možné příležitostně používat  nizozemská slova, 

např. str.28 …. obsahuje tzv.leerwegen též nazývané brugklas …. 

 seznam zkratek na začátku práce: nizozemské zkratky vyžadují uvést alespoň přibližný 

význam v češtině, i když je většina zkratek později v práci vysvětlena. Pro lepší orientaci by 

prospělo oddělení zkratek českých a nizozemských do dvou oddílů. 



 práce je sice psaná česky, v mnoha případech však obsahuje chyby v nizozemských názvech 

či titulech (str.34 Speciale onderwijs ,  str.31 openuniversiteiten atd.), chyby, které by 

absolvent bakalářského studia již neměl dělat 

 vysvětlení vyžaduje pojem „open universiteit“, str. 31 

 formulace závěru práce není zcela jasná. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých 

systémů? Jaké jsou rozdíly v kvalitě ?  

 

 

 

Přes uvedené výhrady splňuje práce  Pavly Gardelkové požadavky na závěrečnou práci 

bakalářského studia. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

 

Praha, 1. září 2012     PhDr. Zdenka Hrnčířová 


