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Autorka prřinaá šř íá velmi moderníá teáma, ktereá  je aktuaá lníá teprve neřkolik paá r 
let. Rodičře štaá le víáče prřemýášřlíá nad volbou šřkolý pro šveá  deř ti a to i pro prředšřkolníá  
deřti. Zaá jem o jazýkoveá  materřškeá  šřkolý neuštaá le štoupaá . Proto je velmi zajíámaveá  
študovat motivači i očřekaávaáníá rodičřuů , kterříá díáteř  do takoveá  šřkolý umíáštíá.

Prředlozřenaá  študie je rozdeř lena na teoretičkou a empiričkou čřaá št a prřehled 
pouzř iteá  literaturý.

V  teoretičkeá  čřaá šti  še  autorka  zameřrřuje  na  problematiku  špečifik 
prředšřkolníáho díáteř te z hlediška kognitivníáho, teř lešneáho a šočiaá lníáho výávoje díáteř te. 
Dalšř íá  čřaá št je veřnovaána interakči materřškeá  šřkolý a rodiný v kontextu šočializače 
díáteř te.  Trřetíá  čřaá št  še  zabýávaá  teámatikou  prředšřkolníáčh  inštitučíá  jako  takovýáčh. 
Teoretičkaá  čřaá št  čřerpaá  z  čřeškýáčh zahraničřníáčh  tituluů  a  autorka ukazuje  dobrou 
ščhopnošt  praá če  š  literaturou.  Uvedeneá  čitače  jšou  v  porřaádku  podle  čitačřníá  
normý,  pouze  v  šeznamu literaturý  načhaá zíáme  odkazý na  internetoveá  odkazý, 
kterýám čhýbíá datum a čřaš.

V  empiričkeá  čřaá šti  prředklaádaá  autorka  kvalitativníá  výázkumnou  študii 
provedenou na vzorku 10 matek, ktereá  majíá díáteř  v angličkeá  šřkolče v ČČR. V uá vodu 
prřehledneř  uvaádíá  číál  študie,  výázkumneá  otaázký,  zpuů šob  výábeřru  a  popiš 
zkoumaneáho vzorku a pouzř iteá  metodý šbeřru dat.   Prřipomíánka míárř íá  zejmeána k 
rozdíálneá  naá rodnošti rešpondentek. Ve výázkumneám vzorku je zaštoupeno neřkolik 
naá rodnoštíá (6x čřeškaá , 1x polškaá , 1x neřmečkaá , 1x turečkaá , 1x čříánškaá ) na pomeřrneř  
maleám  vzorku  rešpondentuů  (10),  čozř  výárazneř  komplikuje  zobečnř ovaáníá  dat. 
Domníávaám  še,  zře  bý  býlo  vhodneř jšř íá  šeštavit  vzorek  homogenníá  z  hlediška 
naá rodnošti (trřeba jen čřeškeá). Autorka toto čřaá štečřneř  reflektuje v diškuši. 

V dalšř íá čřaá šti pak autorka prřinaá šř íá štručřnýá  prřehled a interpretači zíáškanýáčh 
dat a diškuši. Prříápadneř  bý býlo mozřneá  ješřteř  zmíánit prři obhajobeř  mozřnaá  omezeníá 
daneá  študie, promeřnneá , ktereá  vštupovalý do výázkumu. Autorka neřčo maá lo uvaádíá v 
uá plneám konči  diškuše,  ale  mýšlíám,  zře  bý  štaá lo  za  to  ješřteř  otevrříát  diškuši  nad 
výášledký beřhem obhajobý.  Zajíámaveá  bý teázř  býlo zmíánit, ještli muů zře míát pro deřti  
pobýt v angličkeá  šřkolče neř jakaá  rizika čři  nevýáhodý, prříápadneř  zda neřčo takoveáho 
výplýnulo z daneáho šřetrřeníá.

Prředlozřenaá  praá če  šplnř uje  naá lezř itošti  bakalaá rřškeá  praá če.  I  prřeš  uvedeneá  
drobneá  výá tký  ji  doporučřuji  k  obhajobeř  a  hodnotíám  znaámkou  1-2.   Konečřneá  
hodnočeníá še muů zře zmeřnit podle pruů beřhu obhajobý. 
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