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Autorka svou bakalářskou práci zaměřila na téma, které je v českém prostředí diskutováno již přes 

deset let a v současnosti je vysoce aktuální vzhledem ke schvalování zákona o dětské skupině. Práce 

přináší nové poznatky porovnáním současného fungování „nestátních školek“ a jejich problémů se 

schvalovanou zákonnou úpravou. Autorka zjišťuje též ochotu poskytovatelů péče přejít na nově 

zaváděnou formu péče o děti v dětské skupině. Zvolené téma tedy spadá do oblasti veřejné politiky, 

jelikož zkoumá výše zmíněný zákon jako veřejněpolitické opatření směřující k vyřešení stávajících 

společenských problémů. 

Cíl práce je v úvodu práce uveden jen obecně jako „prozkoumání dané oblasti jak legislativně za 

pomoci studia dokumentů, tak i praktickou sondou u několika zařízení nestátní předškolní péče“. 

Konkrétně definovaný cíl je uveden až ve 3. kapitole na straně 19, což poněkud znesnadňuje orientaci 

v práci. Autorka si zde vytyčuje cíl „popsat stávající formy předškolní péče, problémy, které se při jejich 

zakládání a provozu vyskytují, a zhodnotit, zda by zjištěné problémy mohl řešit zákon o dětské skupině“. 

Navazuje výzkumnými otázkami, které jsou postupně všechny v práci zodpovězeny. 

Práce je vhodně a dostatečně strukturována, nicméně bych považovala za srozumitelnější rozdělit 

kapitolu „Cíle a metody“ a cíle práce předřadit teoretické části.

Autorka zvolila vhodný teoretický přístup tří regulátorů lidské činnosti, který aplikuje na oblast 

předškolní péče, teoretické východisko je s předmětem práce dobře propojeno. Teoretickou část by 

však bylo vhodné rozšířit o další teoretické koncepty.

Kvalitativní metodologie je vzhledem k tématu práce vhodně zvolená, autorka využívá výzkumný 

design komparativní případové studie. Ke sběru dat byly využity polostrukturované rozhovory 

s poskytovateli péče ve třech zařízeních péče o děti v regionu Praha – západ. Pro analýzu rozhovorů 

pak využívá metodu tematického kódování s předem stanovenými kategoriemi.

Argumentace použitá v textu je v přesvědčivá a věcně správná, až na několik faktických chyb:

autorka v práci uvádí, že podle návrhu zákona o dětské skupině budou moci dětské skupiny zřizovat i 

fyzické a právnické osoby (s. 36). To je v zásadě pravdivé tvrzení, ale tyto osoby budou moci dětské 

skupiny zřizovat pouze pro děti svých zaměstnanců. 

Dále na s. 10 autorka uvádí: „Výhodou pro rodiče, kteří si zvolí neakreditovanou formu předškolní 

péče je, že neztrácí nárok na čerpání rodičovské dovolené, pokud dítě do takovéhoto zařízení 

umisťují.“ Autorka má zřejmě na mysli rodičovský příspěvek, nikoliv rodičovskou dovolenou. Toto 



tvrzení se zakládá na zastaralých údajích, po novele zákona o státní sociální podpoře je podmínkou 

nároku na rodičovský příspěvek to, že dítě mladší dvou let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo 

jiné zařízení pro děti předškolního věku (tedy např. zařízení zřízeného jako živnost) v rozsahu 

nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dětí nad dva roky pak bylo omezení docházky 

zcela zrušeno.

Autorka v práci využívá relevantní zdroje včetně dosud realizovaných výzkumů, které se dotýkají   

zkoumané oblasti. 

Po formální stránce i z hlediska rozsahu předkládaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou 

práci.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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