
 

 

 

Posudek oponenta na bakalářskou práci Gabriely Kociánové 

„VÝVOJ PLODNOSTI A DOSTUPNOSTI PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI V ČR OD 90. LET“ 

 
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit a analyzovat vývoj plodnosti a dostupnost předškolních zařízení péče 

o děti v České republice od roku 1990 do současnosti, dále podle stanovených modelů založených na nejnovější 

projekci ČSÚ odhadnout adekvátní počet předškolních zařízení a zmapovat prostor pro zlepšení dostupnosti a kvality 

zařízení předškolní péče o děti dle evropských standardů. Hned v úvodu je třeba říci, že hodnocení kvality je v práci 

značně diskutabilní a je otázkou, zda by vůbec takové téma ještě mělo spadat do působnosti demografa. 

Kromě zmíněného cíle práce si autorka v úvodu stanovuje ještě několik výzkumných otázek – nutno však 

poznamenat, že se k nim v průběhu práce v zásadě nevrací a i v samotném závěru čtenář postrádá jejich jednoznačné 

zodpovězení. Navíc z textu se dá vytušit přibližně 6 těchto výzkumných otázek, což je dle mého názoru na práci 

tohoto rozsahu příliš. Mnohé z nich navíc nejsou formulovány dostatečně jasně1, poslední je pak pro čtenáře naprosto 

nepochopitelná, neboť v úvodu práce netuší ještě nic o modelech v práci užívaných. Navíc kromě cílů a výzkumných 

otázek si autorka v úvodu vymezuje ještě hypotézy (platnost první z nich v zásadě vylučuje rovnou), jejichž ověření se 

v práci snaží věnovat.  

Po úvodní části se text stručně věnuje vybraným datovým a informačním zdrojům.2 Čtvrtá kapitola představuje 

postupy výpočtu aplikované v analytické části práce. Bohužel část vzorců je popsána pouze slovně3, někdy není 

uveden zdroj informací nebo nejsou popsány použité symboly (str. 15). V některých případech je výpočet popsán 

chybně nebo popis schází úplně. Autorka v této části popisuje 3 modely, které byly vytvořeny k ilustraci možného 

nebo spíše ideálního vývoje v této oblasti v budoucnu. Bohužel jejich popis není zcela jasný a pro čtenáře 

pochopitelný. 

Logicky z důvodu volby tématu práce je její text rozdělen do dvou v zásadě samostatných částí – pátá kapitola se 

věnuje demografickému vývoji, především z hlediska analýzy plodnosti, šestá kapitola předškolní péči. Je otázkou, zda 

je možné na omezeném rozsahu bakalářské práce věnovat dostatečnou pozornost oběma tématům. V případě analýzy 

plodnosti je patrné, že autorka si je vědoma šíře tématu, v textu je tak zmíněno relativně hodně ukazatelů 

odrážejících rozličné úhly pohledu. Je však nutné upozornit, že uvádění úhrnné plodnosti v promile je na úrovni 

bakalářské práce (navíc zaměřené na plodnost) minimálně zarážející (navíc je v celé práci systematické)! 

Úvod šesté kapitoly je věnován stručnému popisu rozdílných přístupů rodinných politik k otázce skloubení práce 

a rodiny a názorům veřejnosti na předškolní péči. Kromě popisu struktury dětí v MŠ nebo vývojových trendů počtů 

jeslí a MŠ se dále již pracuje pouze s modelovými výpočty zmíněnými v úvodu práce. Výsledky modelů jsou krátce 

komentovány a je škoda, že v grafech není provedeno srovnání se současnou situací. Autorka také mohla v práci lépe 

diskutovat vhodnost navyšování počtu MŠ (vycházející z modelů) v souvislosti s jejich očekávanou klesající 

potřebností v budoucnu. Bohužel z textu není zcela jasné, zda ve svých modelových odhadech např. v případě MŠ 

počítá i s určitým počtem míst pro děti mladší 3 let nebo starší 5 let. V práci postrádám kapitolu 7 – po kapitole 6 

následuje rovnou kapitola 8 (Závěr).  

Autorka má na mnoha místech textu problém s vyjadřováním se v českém jazyce – přehazuje slova ve větách, 

běžné je v textu chybné skloňování, chybné psaní čárek ve větách, nedokončené věty, překlepy (již např. v abstraktu 

nebo prohlášení autorky) nebo chybějící slova. Špatná jazyková úroveň textu bohužel jen umocňuje celkový pocit 

určité nedokončenosti práce. Doporučená pravidla formátování kvalifikačních prací platná v rámci katedry demografie 

a geodemografie jsou v zásadě úplně ignorována. Korektní není ani práce s citacemi, mnohdy autorka opomíjí 

bezproblémovou dostupnost primárních zdrojů a pracuje jen se sekundárními citacemi a zdroji – i to patrně stojí za 

tím, že autorce zcela unikla revize Barcelonských cílů, na kterých celá práce tematicky stojí. 

                                                           
1 co je např. myšleno „současnými podmínkami ČR“? – jedná se o podmínky čeho? 
2 poskytnutý přehled relevantní literatury rozhodně nelze považovat za vyčerpávající 
3 lze namítat, že se jedná o naprosto základní a běžně známé ukazatele, ale proč je potom představován ukazatel úhrnné plodnosti? 
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Přes zmíněná negativa je třeba ocenit snahu autorky pojmout tématiku komplexně, využití i méně tradičních 

ukazatelů a méně běžného pohledu na otázku budoucího vývoje pomocí modelů zahrnujících částečně i kvalitativní 

pohled. Přestože je v posudku zmíněno mnoho negativ, kterých by se autorka měla v budoucí práci určitě snažit 

vyvarovat, považuji předkládanou práci Gabriely Kociánové za odpovídající nárokům běžně kladeným na tento typ 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 28. května 2014       RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

         oponent  
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Příloha posudku oponenta na bakalářskou práci Gabriely Kociánové – dílčí poznámky a otázky 
„VÝVOJ PLODNOSTI A DOSTUPNOSTI PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI V ČR OD 90. LET“ 

 

- V názvu je v zásadě nadbytečně uvedeno „o děti“ – předškolní péče se nemůže týkat nikoho jiného než dětí, 

naopak bych doplnila „od 90. let 20. století“ 

- Proč v obsahu nejsou uváděna čísla kapitol (jsou jen u druhé úrovně)? 

- Nesmyslný je název Obr. 8 (Podíl živě narozených dětí podle vzdělání) – schází udání, že je to podle vzdělání 

matky, smysl nedávají ani názvy Obr. 18 a 19) 

- Druhá hypotéza práce (str. 9) je postavena na základě studované literatury a tvrdí, že odhadovaný počet 

předškolních zařízení dle evropských standardů (Barcelonských cílů a parametrů kvality švédské péče o předškolní 

děti) bude převyšovat odhadovaný počet zařízení dle současného stavu dostupnosti a kvality předškolní péče 

o děti. Zmiňovaná kvalita je dle stručného popisu hodnocena na základě několika kvantitativních ukazatelů 

charakterizujících předškolní péči a předškolní vzdělávání ve Švédsku – je otázkou, zda skutečně vystihují kvalitu 

poskytovaných služeb. 

- U popisu modelů práce se zdá, že autorka poměřuje charakteristiky předškolního vzdělávání ve Švédsku a ČR bez 

ohledu na to, že ve Švédsku se jedná o školy pro děti ve věku 1–5 let (jak je uvedeno na str. 16) a v ČR jsou MŠ 

určeny dětem ve věku 3–5 let – péče o děti mladší pak nepochybně vyžaduje i jiné parametry. 

- V tabulce 2 není uvedeno několik údajů o úmrtnosti v prvních 24 hodinách života – absence těchto údajů není 

v textu ani poznámce u tabulky zdůvodněna, tím spíše, kdy tyto údaje lze bez problému dohledat (např. 

v publikacích ÚZISu). 

- V textu 6. kapitoly autorka uvádí, že pro zajištění dostupnosti MŠ pro 90 % dětí ve věku 3–5 let by bylo nutné 

navýšit počet zařízení o 7,3 %, v grafu na obr. 27 je nutný počet zařízení podle modelů 2 a 3 na úrovni cca 4,5 

tis – nutné navýšení ovšem není čtenáři zdůvodněno, když podle údajů v předchozím textu (nebo grafu na obr. 

21) je aktuální počet MŠ okolo 5 tis., tedy více než by bylo nutné na základě modelů. 

- Kapitola 8 (Závěr): Hned úvodní věta závěru je poněkud těžko pochopitelná: „Tato práce … porozuměla 

faktorům…“ – může práce rozumět faktorům? 

- V některých částech (mnohdy i zásadních) schází citování použitých zdrojů 

 str. 9: Dle odborné literatury se jedná o jednu ze zemí Evropy s nejkvalitnější péčí o děti od jednoho 

roku věku. 

 str. 11, předposlední odstavec – informace na konci odstavce 

 str. 28, poslední odstavec 

- Někde je citováno nepřesně 

 např. str. 16: Hulík, 2008 

 chybně jsou citované zdroje legislativní povahy (str. 20) 

- V textu se objevuje množství gramatických chyb 

 systematické psaní „data byly“ – neshoda podmětu s přísudkem 

 str. 13: „katedře Demografie a geodemografie“ 

 str. 15: „standartní“  

 str. 23: „ženy … odkládali“ 

- str. 12: „Od školního roku 1996/97 jsou evidovány i školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a od 

školního roku 2005/06 přestávají být zahrnovány údaje o školách při zdravotnických zařízení.“ – nešla data na 

srovnatelná přepočítat? 

- Seznam zkratek není kompletní – schází v něm např. PřF UK, ÚIV, RELIK, TFR 

- U některých uváděných údajů není specifikováno, k jakému datu se vztahují (např. Obr. 1) 

- Obr. 20 je chybný – počty jeslí a počty míst v nich si vůbec neodpovídají, patrně jsou chybně popsány osy 


