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Téma práce: Vývoj a změny kurikulárních dokumentů v českém předškolním vzdělávacím prostředí. 

 

Cíl práce: Dokázat veřejnosti, že práce učitelů v mateřských školách není jen práce s dětmi, ale i práce s  

                 kurikulárními dokumenty a schopnost orientovat se v příslušných zákonech a vyhláškách. 

 

   Tato bakalářská práce s názvem „Vývoj a změny kurikulárních dokumentů v českém předškolním 

vzdělávacím prostředí” byla vypracována v rozsahu 80 stran. 

   Autorka zvolila vhodné téma, je aktuální a zajímavé.  

   Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V obou částech autorka prokázala dobré odborné 

znalosti, zvolila vhodné zdroje informací a především v teoretické části práce předložila čtenáři ucelený 

přehled změn, týkajících se předškolního vzdělávání v dlouhém časovém úseku, což má podložené i svou 

několikaletou zkušeností z praxe. 

   Z celé práce je patrné autorky zaujetí pro věc, dobrá znalost současné situace, platné legislativy i 

odborné terminologie. Veškeré iInformace zpracovala přehledně, podrobně, na velmi dobré odborné 

úrovni. Podala komplexní přehled dlouhodobého vývoje našeho předškolního vzdělávání a doložila na 

příslušných dokumentech jeho přednosti a nespornou kvalitu. 

   Formulace cílů práce pro část teoretickou a praktickou nalezneme v úvodu práce. 

   Ač není k dispozici tak velké množství odborných pramenů, dokázala si autorka opatřit i ty nejnovější 

aktuální informace a kvalitní zdroje, našla možnost konzultovat situaci s odborníky z praxe a zúročit své 

vlastní postřehy, znalosti a vědomosti, získané vlastní praxí v předškolních zařízeních.  

K řešení problematiky přistoupila s velkým zaujetím, zájmem o možnost propagovat přednosti našeho 

předškolního vzdělávání. Podala tak ucelený přehled vývoje a obraz současné situace u nás.   V teoretické 

části práce, rozdělené do 6 kapitol, autorka objasňuje základní pojmy související s tématem.  



   Na vysvětlení základních pojmů a jasné terminologické vymezení se zaměřila v první kapitole. Je zdařile 

zpracovaná, přehledná a srozumitelná. Druhá kapitola je věnována historii předškolního vzdělávání, 

vzniku a vývoji institucí na přelomu 18. a 19. stol., 20. stol. a vzdělávání v současnosti. Ve třetí kapitole 

předkládá historii vývoje kurikulárních dokumentů. Kapitola je velmi obsáhlá, pojmy v ní obsažené jsou 

vhodně vysvětlené a prezentované velmi přehledně. Ve čtvrté kapitole „ Alternativní a nové modelové     

( inovativní) programy v mateřských školách“ též srozumitelně přibližuje příslušné programy.¨ V páté 

kapitole, věnované současnosti, správně objasňuje pojmy Národní program pro vzdělávání – tzv. Bílá 

kniha, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Školní vzdělávací program ( i pojem 

individuální vzdělávací program).  Vhodně zařazená je šestá kapitola, zabývající se přehledným výčtem 

chystaných legislativních změn v kurikulárních dokumentech. 

   Práce má logickou stavbu, jednotlivé kapitoly teoretické části na sebe vhodně navazují, jsou 

srozumitelně, přehledně a dostatečně propracované.   

   Cíl teoretické části práce byl splněn. 

   V praktické části práce autorka prezentuje vlastní návrh školního vzdělávacího programu pro konkrétní 

mateřskou školu. Může být vhodným podnětem pro ostatní učitele mateřské školy či pro ilustraci 

rodičům či laické veřejnosti. Vlastní zhodnocení práce, komentáře, postřehy a prezentaci návrhu školního 

vzdělávacího programu pro konkrétní mateřskou školu hodnotím jako výborné. 

   Po formální stránce je práce na výborné úrovni, po obsahové i stylistické stránce je také práce na velice 

dobré úrovni.  

          

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:     výborně 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Jaké časové období bylo v Čechách podle Vás obdobím nejpříznivějším pro předškolní vzdělávání a jaké 

nejsložitějším či málo přehledným. 

2. Došlo k nějakým změnám v předškolním vzděláváním, které nebyly přínosné? 

3. Myslíte si, že vzdělávání učitelů pro předškolní vzdělávání je u nás kvalitní a stále se zlepšuje?  

 

V Praze dne 1.června 2017                                                                                       …….……………………………….                                      

                                                                                                                                        Mgr. Lenka Chittussiová 

 


