
Abstrakt v českém jazyce

Diplomová práce se zabývá novými formami veřejné předškolní výchovy. Zaměřuje se na
charakteristiku Center pro předškolní děti, která nově vznikla při pražských Domech dětí a mládeže.
Práce popisuje a hodnotí současnou nabídku předškolního vzdělávání mimo mateřské školy, porovnává
koncepce výchovy a vzdělávání. Přináší vhled do současné problematiky předškolního vzdělávání,
monitoruje aktuální problémy klasické mateřské školy a s tím spojené rostoucí snahy o poskytnutí
alternativních forem péče, monitoruje představy a očekávání rodičovské veřejnosti. Práce přináší obecné
i širší informace o nově vzniklých Centrech pro předškolní děti, jejich edukačních podmínkách, kvalitě
poskytovaného vzdělávání. 

Abstrakt anglicky

This thesis deals with new forms of public preschool education. It focuses on the characteristics of the
Center for preschool children, which was newly established in Prague. The work describes and assesses
the current range of pre-school education except nursery schools, compares the concept of education.
Provides insight into contemporary problems of preschool education, monitors the current problems of
the classic nursery schools and the associated increasing efforts to provide alternative forms of care,
monitors parental expectations and ideas to the public. The work brings both general and broader
information on the newly established Centres for preschool children, their educational conditions,
quality of their education provided.

Lit.:
výzkum s.13 - SVOBODOVÁ, Eva; VESELÁ, Jana. Ideály a realita českého předškolního vzdělávání.
Informatorium 3-8. 2009, 8, s. 12-15.

Fulghum - TĚTHALOVÁ, Marie. Ve školce se dítě poprvé setkává se světem. Informatorium 3-8.
23.5.2007, 5, s. 6-7.

Gender studies - JACHANOVÁ DOLEŽELOVÁ, Alexandra. Zpravodaj.feminismus.cz [online].
31.7.2009 [cit. 2011-09-04]. Matky dětí do deseti let se ve velké míře setkávají s diskriminaci.Dostupné
z WWW:<http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2192525&als%5bnm%5d=2192529>.  

Příhoda V. - VRÁNA, Stanislav. Česká mateřská škola: Do nového údobí. Brno: Ústřední učitelské
nakladatelství, 1946. 360 s.

kapitola 2.1, 2.2 inspirace - BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál,
2003. 154 s.; KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1964. 52 s.


