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Diplomová práce Bc. Kateřiny Konrádové s názvem „Předškolní vzdělávání: vztahy mezi
mateřskou školou a rodinou“ se zaměřuje na výzkumně opomíjené, ale extrémně
zajímavé a důležité téma veřejné, resp. vzdělávací politiky. Po desítkách seminárních,
bakalářských a diplomových prací věnovaných nedostatku míst v zařízeních péče o děti
jde o občerstvující perspektivu, díky které se zároveň může ukázat cesta k možnostem,
jak danou situaci zlepšit.
Struktura diplomové práce není ničím nestandardní – je logická a srozumitelná. Věcně
jsem v uvedené závěrečné práci nenašla nic, co by přečnívalo, nebo kde by byl znát
deficit. Jediným ozvláštněním je zařazení citace z Fulghumova „Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ na s. 6, které je jednak poetickým
uvedením do kontextu diplomové práce, jednak (pro mě osobně dojemnou) poctou
Jaroslavu Kalousovi, který autorku silně ovlivnil v jejím zájmu o vzdělávací politiku. Jedná
se samozřejmě o drobnost, ale oceňuji odvahu autorky k takto (v rámci žánru diplomové
práce) výjimečnému a osobnímu gestu, které mě velmi potěšilo – zejména proto, že
ukazuje, že psaní diplomové práce nemusí být formalita a povinnost, ale něco, co dává
smysl i v rámci jiných oblastí života než je studium na vysoké škole.
Po přehledu a výkladu legislativy, která dává rámec vztahům mezi rodinou a mateřskou
školou (MŠ), se Bc. Kateřina Konrádová věnuje reflexi a pořádání toho, jak se vyvíjely
vztahy mezi MŠ a rodinou v posledních desetiletích. Tento kontext pak tvoří předpolí
pro teoretická východiska, která jsou předmětem kap. 4 a která už jsou vybrána
s výrazným zacílením, které bývá u diplomových prací spíše neobvyklé a naopak běžné
u pokročilejší akademické produkce. Teoreticky se práce opírá o koncepty akontability
a tzv. „tichého partnerství“ – oba jsou tématu relevantní a velmi dobře a důkladně
popsané, autorka z nich také vybírá důrazy důležité pro svůj empirický výzkum.
Cíle a výzkumné otázky jsou vytyčeny technicky správně – jasně a přehledně. Skvělé je
explicitní promítnutí teoretických východisek do formulace cílů a otázek.
Metodicky se empirická část opírá o 12 rozhovorů s ředitelkami MŠ získaných autorkou
a dat z paralelního výzkumu zahrnující přepisy 28 rozhovorů se 14 rodiči školkových dětí
a jejich deníkových zápisů. Autorka je ve vysvětlování svého přístupu pečlivá a všechny jí
provedené volby považuji za dobré.
Velmi zajímavá výzkumná zjištění jsou předmětem kap. 6. Na tomto místě se nebudu se
věnovat jejich reprodukci (jednak je jich mnoho, jednak dostanou prostor v rámci
obhajoby), ale v souladu se svou rolí oponentky se zaměřím na slabiny, resp. v tomto
konkrétním případě podněty ke zlepšení. Tím hlavním je organizace textu v rámci této
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kapitoly. Kap. 6 sestává z úctyhodných cca 51 stran, jež jsou členěny do tří oddílů: Vztah
mezi MŠ a rodinou (6.1), Interakce mezi MŠ a rodinou (6.2) a Akontabilita
ředitelek/učitelek MŠ (6.3). Tyto se dále člení do podkapitol, jež se také dělí na –
tentokrát již nečíslované – celky. Např. podkapitola 6.1.2 „Nastavení vztahu a jeho
podoba očima aktérů“ o 22 stranách tak obsahuje: „Nenastavenost a nejasnost vztahu
(rolí)“ (s. 48-59), „Vzájemná kritika“ (s. 59-64), „Vzájemné omlouvání“ (64-66), „Dobrý
rodič a dobrá učitelka“ (66-71). Jedna – víceméně technická výtka – by se týkala nízké
přehlednosti textu vinou absence číslování kapitol čtvrtého řádu. Pokud by se kap. 6
nesnažila o zastřešení prezentace celého výzkumu, ale tento by byl členěn např. do tří
kapitol prvního řádu, vznikl by prostor pro zvýraznění těchto (co do prostoru i významu)
důležitých kapitol. Druhá výtka se týká prezentovaných poznatků, které pro mě v této
části (ale i v některých dalších) obsahovaly řadu dílčích a v reálu spíše vyslovených než
rozpracovaných témat. Můj čtenářský dojem se podobal kadenci samopalu: je toho
hodně, ale zároveň hodně rychle (tento dojem ještě podtrhují jednověté odstavce).
Naopak v částech věnovaných akontabilitě, kde je díky teorii větší prostor pro
interpretaci, jsem měla pocit sevřeného a propracovaného celku. Jak jsem ale již
avizovala, jde spíše o podněty ke zlepšení než upozornění na zásadní chyby –
ve shrnující kapitole 7.1 (a také v Závěru) jsou výsledky empirického výzkumu přehledně
shrnuty a jednoznačně se ukazuje jejich síla (byť bych s některými vyvozeními
polemizovala – ovšem již na velmi pokročilé rovině jemných nuancí1).
Po formální stránce je diplomová práce na dobré úrovni. Prohřešky jsou jen velmi drobné
(tečka za nadpisem prvního řádu, odsazení textu po nadpisu). Diplomová práce je
zároveň psána kultivovaným a čtenářsky příjemným jazykem, jen místy by bylo ještě
třeba druhého nebo třetího čtení k odladění malých neobratností (viz např. poznámka
pod čarou 1).
S ohledem na výše napsané doporučuji předkládanou diplomovou práci s radostí
k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. Předkládaná diplomová práce nenechává
na pochybách, že Bc. Kateřina Konrádová je akademicky nesmírně zralá, a pokud
se rozhodne pro další akademickou dráhu, můžeme se těšit na další zajímavé výzkumy
a texty z jejího pera.

V Praze dne 5. června 2017
Mgr. Eva M. Hejzlarová

1

Zaujalo mě např. relativně silné tvrzení: „Při bližším zkoumání obou konceptů (partnerství
a akontabilita – pozn. emh) se ovšem ukazuje, že v praxi příliš nemohou existovat oba najednou.
Jinými slovy docházím k závěru, že vztah, který je partnerský, v zásadě příliš není a nemůže velmi
být akontabilní. Tyto koncepty se totiž vzájemně poměrně vylučují.“ (s. 99) Za sebe bych při
relativní obeznámenosti se situací s tímto závěrem polemizovala – vztahy mezi osobami
a institucemi (zde ještě komplikováno o dítě, které je specifickým aktérem těchto vztahů) jsou
mnohovrstevnaté a v některých momentech mohou nabývat těch a v některých oněch podob.
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