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Bakalářská práce Pavly Jeřábkové „Typy nestátních školek v kontextu návrhu zákona o dětské skupině“ 
pojednává důležité téma šedé zóny tzv. miniškolek, „školiček“, dětských klubů atd., jinými slovy oblast 
zařízení, která se neidentifikují jako veřejné mateřské školy, a přesto poskytují pravidelnou celodenní péči 
o předškolní děti. Autorka tato zařízení srovnává na základě různých parametrů a porovnává jednotlivé 
režimy s režimem, který je předpokládán u tzv. dětských skupin (alternativa „školek“, aktuálně v legislativním 
procesu).  Bakalářská práce tak svým způsobem mapuje přechodovou fázi a zjišťuje, jaké typy zařízení 
přechod do režimu dětské skupiny pravděpodobně využijí a jaké ne. Získané poznatky jsou zajímavé jako 
příspěvek ke stavu poznání, ale bylo by možné využít je při přípravě prováděcích vyhlášek k připravovanému 
zákonu o dětské skupině.  
 
Struktura bakalářské práce je logická a přehledná. Práce je členěna na následující části: Úvod, 1. Trh, stát 
a občanský sektor jako regulátory lidské činnosti, 2. Legislativa předškolní péče podle regulátorů lidské 
činnosti, 3. Cíle a metody, 4. Základní aspekty fungování předškolních zařízení u zkoumaného vzorku, Závěr.  
 
Cílem práce je „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.“. Výzkumné otázky, 
na které práce odpovídá, jsou: 1) Jakým způsobem mohou být legislativně ukotvena zařízení, která nejsou 
veřejnými mateřskými školami, a přesto poskytují pravidelnou celodenní péči o předškolní děti v ČR? 2) Jak 
se jednotlivé formy navzájem liší? 3) Jaké problémy identifikují provozovatelé těchto zařízení v legislativě 
a fungování předškolních zařízení? 4) Jaké problémové oblasti mohou být řešeny návrhem zákona o dětské 
skupině? Cíle práce i výzkumné otázky hodnotím jako dobře zformulované a v průběhu práce zodpovězené. 
 
Práce se teoreticky vhodně opírá o Potůčkovo rozlišení mezi trhem, státem a občanským sektorem jako 
regulátory lidské činnosti; toto dělení (byť ne zcela důsledně) používá v kap. 2, ovšem v práci s ním dále 
příliš nepracuje. Nad přehledem spousty problémů, které provoz „nestátních školek“ obnáší, se přitom 
nabízí obecnější úvaha nad tím, zda stát svoji roli regulátora zvládá, a co by měl – krom legislativního 
zakotvení dětské skupiny – změnit.  
 
Kapitola věnovaná metodám je pojednána dobře a podrobně – autorka definuje svůj výzkumný design jako 
komparativní případovou studii a detailně se věnuje vymezení výzkumného vzorku, vedení rozhovorů 
i způsobu jejich analýzy. Autorka provedla návštěvu tří zařízení a provedla rozhovory s jejich vedením. 
Doporučit by bylo možné zařazení expertních rozhovorů (např. se zástupci hygieny, s tvůrci předlohy zákona 
o dětské skupině, kteří by mohli upřesnit některé detaily), které by práci dodaly ještě další rozměr a stávající 
jednoduchou výzkumnou linku prohloubily. 
 
Zjištění jsou v bakalářské práci formulována výstižně a srozumitelně, byť některé důležité akcenty zbytečně 
zapadly – např. ten týkající se absence vzdělávacího rozměru dětské skupiny, která je kritizována1.     
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 „Odpůrci návrhu zákona o dětské skupině kritizují zejména fakt, že DS budou poskytovat pouze hlídání, nikoli 

vzdělávání dětí. DS ovšem vytváří program výchovy a péče, který by měl podporovat přirozený vývoj dětí a jejich 



 

 

 

 
Formálně je práce na úrovni horšího průměru (časté jsou překlepy, např. ten hned v nadpisu je mrzutý, 
špatná odsazení – ujíždějí odstavce, např. s. 18, nadpisy, např. 4.6). Z hlediska jazyka je práce čtivá, občas 
ovšem sklouzává k hovorovějšímu výrazivu, které prozrazuje (spíše nereflektovanou) identifikaci s aktéry než 
zaujmutí akademické pozice (např. „Vždy si totiž inspekce bude mít co najít, bude-li chtít.“, s. 27). Zajímavým 
grafickým nápadem jsou rámečky (srov. např. s. 25), ovšem jejich funkce není jasně dotažená, protože další 
text na ně plynule navazuje, takže nelze říci, že by tvořily jakési doplňky textu, protože jsou jeho integrální 
součástí, jen graficky vydělenou. 
 
Bakalářská práce má jasně a zajímavě vymezené téma a autorka prokazuje orientaci v akademické práci 
a schopnost zvolené téma výzkumně pojednat. Bakalářskou práci Pavly Jeřábkové vzhledem k výše 
zmíněnému doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „výborně“, případně „velmi dobře“. 
 
Možné otázky k obhajobě:  

1. Současná vláda má v plánu jak uzákonění tzv. dětské skupiny, tak i zvažuje zavedení povinného 
posledního roku v mateřské škole. Jedná se o protichůdná opatření (např. ve smyslu požadavku 
vzdělávání dětí), nebo mohou existovat vedle sebe? 

2. Dětská skupina je aktuálně prezentována jako způsob, jak zabezpečit péči o děti s ohledem 
na zaměstnanost rodičů. Můžeme ji – při znalosti jejích charakteristik – považovat také za přínos 
pro dítě (a to i v porovnání s klasickou mateřskou školou)? 

 
V Praze dne 19. května 2014 
 
 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 
 

                                                                                                                                                                  
výchovu. Nejedná se tedy o pouhé hlídání dětí. Vzhledem k neexistenci jakékoli povinnosti umisťovat dítě do zařízení 
předškolní péče, mohou rodiče pečovat o své dítě doma až do započetí povinné školní docházky, a také se nebudou 
řídit vzdělávacím programem. Bude snad dítě pro to špatné a nevzdělané?“ 


