MASARYKOVA
UNIVERZITA

Příloha č.í1

práce
Posudekoponentahabilitační
Masarykova univezita
Fakulta
Obor íizení
Uchazeč
Pracovištěuchazeče
Habilitačnípráce (nazev)

Oponent
Pracovištěoponenta

Pedagogická
Pedagogika
PhDr. Zora SYSL0VÁ, Ph.D.
Katedra primámí pedagogiky Pedagogickéfakulty MU
sYSLovÁ, Zora. Učitelv předškolnímvzdělaváníajeho příprava na
profesi. Brno: Munipress,20I 7. ISBN 978-80 -210-8475-9 (tisk),
ISBN 978-80 -210 -8476-6(elektr.).doi: I 0.58 I 7/CZ.MUNI.M2I08476-2016.
doc. PaedDr.JanaMAJERČÍrovÁ, ptro.
Ústav školnípedagogikyFakulty humanitníchstudiíUTB ve Z|íné

Text posudku (rozsahv rámci předepsané
osnovyd|e zváŽenioponenta)

orientovanosťv predškolskejpedagogikea v priestorepredškolského
vzdelávaniav ČR, či
predpokladá
poznanie
uŽ na urovni legislatívnej,inštitucionálnejalebovedecko-qýskumnej,
publikačnýchvýstupov, prípadneďalšíchaktivít autorky predkladanejpublikácie. Je to
nielen benefit,v danejsúvislostito má aj svoju nevýhodu,spočívajúcu
v očakávaní
toho,čo
predkladanámonografia prinesie. Zv|ášťak autorka patrí k publikačnenajaktívnejším
vodbore včeskompedagogickomprostredíaposlednéroky ponúka,aj vspoluautorstve,
množstvopublikačnýchvýstupov. Zhťadiska rozsahu ínézvudáva kniha tušiťpodrobné
spracovanie predovšetkýmpedeutologicky ukotvenej problematiky so zarrteranímna
predškolské
vzdelávanie.
a. Aktuálnost námětu
Spracovanáproblematikaje aktuálnapredovšetkým
v tom, Žeposkytujeďalšíz argumentov
pre rozvinutieprebiehajúcej
požiadaviekkladenýchna
diskusie týkajúcejsa kvaliťrkačných
učiteťovmaterských škól v ČR. Tie by mali jednoznačnesmerovaťdo terciiírneho
vzdelávania, čoje zásadná zá|ežitosťpre nás, vzdeIávatel'ovučiteťovmaterskýchškól'
vzdelávaniav Čn. v tomto zmysle sleduje
v konečnomdósledku i pre prax predškolského
ciele. Je všaki príspevkomk poznaniu(hlavnepre tých, ktoých záujem
námetpragmatické
smeruje do nadvtizujúcichstupňov vzdelávania), že práve v predškolskomvzdelávaní
a v predškolskej pedagogike nastávajú isté kvalitatívne rozvojové zmeny súvisiace
vzde|ávaniai vedeckéhoetablovania.
s akceleráciouodboruv rovine inštitucionálneho
b. Přístup k řešení
Publikácia má ambíciu naplniť kritériá vedeckej monografie,ptetožeprinášai výsledky
vlastnéhoskúmania- u budúcichučiteťovMŠ, ako aj u učitel'ovMŠ z praxe. Rovnako
parametreodbomejknihy, ako je zhmutiev cudzom jazyku,registera pod.
naplňujei ostatné
Má253 striín(vrátanepribližne30 stránpríloha úctyhodných22striínpoužitejliteratúry)
a je
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rozčlenenána páť oddielov následnedelených do početnýchpodkapitol. Kapitoly nie sú
rovnakorozsiahle,dominujúteoretickyladenékapitoly2,3 avýskumnákapitola5.
Prvá z nich je
subtémam.
Autorka sa v publikácii vyjadrujesa k dvom relatívnesamostatn;ým
_
ju
predškolské
predstavujú
predškolskému
kapitoly
I
a2.
Diskutujú
vzdelávaniu
venovaná
a výskumnéhozinemia, jeho
z hťadiskajeho vyvoja, teoretického
vzdelávaniepredovšetkým
koncepčnýchqýchodíska kvality. Druhá línia, ku ktorej sa vďahujú zvyšnétri kapitoly
diskufuje profesiu učiteťamaterskej školy, ato vrovine teoretickej iempirickej. M'ím
prvej častipublikácie.Práve kvóli výskumnejpodpore
pochybnostio potrebnostispomínanej
povaŽujemdruhúpasážza ťažiskovú.
Koncepcia publikácie je teda vedená v dvoch líniách,každáz nich by zasta|ai samostatnú
monografiu.Autorka v nich v kaŽdomprípadedokladujeprehťadv predmetnejproblematike.
Je zrejmé,že v nej boli zuročenéskúsenostiriaditeťkymaterskejškoly, vysokoškolskej
pedagogičky,či členkykomisií alebo expertnýchskupínpri tvorbe koncepčnýcha iných
materiálov na celoštátnejurovni. Poznamenávarn,že autorka v knihe pracuje so širokým
objemom domácej, ale i zahraničnejliteratúry,čo v predškolskejpedagogike nebýva
Dobreju to tiežpripravujena vlastnéempirickéskúmanie.
štandardom.
c. Použitámetodologie
K teoretickýmvýchodiskrímpráce a k metódam uplatnenýmpri ich koncipovanínemám
zásadnépripomienky. Výskumne autorka pracovala s dvomi skupinami participantiek_
študentkamiučiteťstvaMŠ a samotn1imiučiteťkamiMŠ. Hlavne v druhom prípadesi
výkonu učiteliek.Vzhťadomna
stanovilanel'ahkéciele, a to posúdiťkvalitu pedagogického
moŽnosti,predovšetkýmveťkosťvýskumnýchvzoriek a typ výberu (v oboch prípadoch),
bola vnržitá metodológia adekvátna. Je zrejmé, že z dát získaných v riímci dvoch
ýskumných zámerov výůi|a autorka maximum, predovšetkým ich podrobným
kombinovanýmspracovaníma ana|ýzou.Podarilo sa to hlavne vďaka pragmatickému
výskumnémudizajnu. Pri globálnom pohliadena publikáciu ajej metodologickúčasťsi
myslím,žeby jej prospelaaj istá frrzia oboch qýskumnýchzémerov,napríkladv diskusnej
časti.
výsledků
d. Kvalita a správnostdosažených
Hodnotenie kvality a správnosti qýskumu a jeho dosiahnutýchvýsledkov sa odvíja od
naplneniaistých indikátorovtýkajúcichsa výberuvýskumnejvzorky a dókladnostijej opisu,
zberu dát a ich ana|ýzy,qýsledkov výskumu (dóveryhodnosť,vďah k cieťom,obohatenie
oboru atď.), etiky výskumu, prípadnejreflexivity ýskumníka a reaktivity účastníkov
poznania
výskumu,v neposlednejmiere kontrolovatel'nostivýskumnéhoprocesu a tríut<y
ýskumnéhoterénu.
Váčšinuz nich autorka úspešnenaplnila. V texte by som však privítala rozsiahlejšiua
podrobnejšiu charakteristiku qýskumnej vzorky či dóvody výberu paticipantiek,
predovšetkýmpri prvom qýskume. Prospešnáby tiež bola diskusia ohťadomreaktivity
šfudentiek i učiteliek, ako aj možný vplyv autorky zpozicie výskumníka a
paralelnepedagóga,teda nositel'aformálnejautority.Bezo zmienky tiežostáva požiadavka
zatrcranána etickéaspektypredkladanýchvýskumov.
Autorka ponúka zaujimaví ana|ýzu študentských sebareflexií a pološtrukturovaných
interview s učitel'kami. Nielen zpozície hodnotiteťa adekvátneho dokumentovania
výskumnéhoprocesu' ale aj z titulu kolegu - pedagógaby som ocenila ďalšie informácie
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ohťadomzdrojoých dokumentov (napríkladpriememý rozsah písomnýchsebareflexií,
zaujímavéby bolo aspoň jeden študentskýkomunikát a transkript interview sprístupniť
v prílohe).
V práci registrujemsignály,podťaktoých si autorkauvedomovalalimity svojichvýskumov,
Nespome by jej všakprospelaucelená
nakoniec,na niektorych miestachich aj naznači|a.
diskusia týkajúca sa limitov realizovaných rnýskumovs ohťadom na ich objektívne
i subjektívne
obmedzenia.
e. Původnostdosažených
výstedků
originalitu dosiahnutýchýsledkov vidím v koncepcii ana|ýzy, interpretácii a diskusii
vzde|ávania,čo podčiarkujem.osobitne pri vyuŽití
ýsledkov pre potreby predškolského
pragmatického
výskumnéhodizajnu, kto4ýmá potenciál kompenzovaťistésubjektívneaŽ
pohťadyna edukačnú
sentimentálne
realitupredškolského
vzdelávania.Pri študiupublikácie
sa tiežukazuje,že vznika|aspodporou kolektívuÍldí z pracoviskaautorky,čopotvrdzuje
charaktersúčasnejmodernej teamovej vedeckej práce, ku ktorej miíme v predškolskej
pedagogikev ČR ambiciu smerovať.
f. Uplatnitelnostqýsledkůpro rozvoj oboru a dalšíbádání
V pedagogikezameranejna predškolskývek nenájdemeveťavýskumov s tak podrobnou
ana|ýzou získaných dát' v tomto prípade smerujúcou predovšetkým k odkrýiu
diverzifikovanosti pedagogickéhovýkonu učitel'a materskej školy aýznamu jeho
sebareflexie.Aj keď majúobe ýskumné študieistélimity, dovolímsi vyjadriťstanovisko,
že takáto systematická ana|ýza,nie je beŽnou vo qýskume v predškolskejpedagogike.
Nespornenaznačuje
Smer'akým sa v nej uberaťa stabilizovaťju ako pedagogickú
disciplínu.
g. Uplatnitelnost výsledkův praxi
qýsledkovpredkladanejpublikácie vnímampredovšet$ým
Uplatrritel'nosť
v kontextepotrieb
vysokoškolského
vzdelávania a v predstavenejkonceptua|izáciiprofilu učite]]a
materskej
školy podporenejaj výskumne. Ako som už naznači|a,monografia dokladuje potrebu
na
vysokoškolskejprípravyučiteťovmaterskýchškól a dokumentujenaroky na učiteťstvo
jedným
jeho
profesionalizácii.Za profesionálaje
z príspevkovk
tomtostupnivzde|ávania'je
považovanýten, kto pri qýkone svojej profesie vyllŽiva poznatky, ktoré nie sú bežne
dostupnékaŽdému(Štech,2007).Publikácia takétopoznanie učiteťstvu
na preprimámom
sfupniprináša.
h. Formálníúpravaa jaryková úroveňpráce
Yizl,n|izácíav podobe schéma obrázkov je zaujímavá,v prípaderiešenýchproblémovči
opisovanýchfenoménovaj vel'mi vítaná.Na niektoých miestachvšakneplnísvoju funkciu,
pretoženie je zreteÍná(napríkladobriízok2,23 _ ten tieŽ nie je na s.153 ako je uvedené
v zozÍtarnaale na s. 154).okrem niekol'kýchpreklepovsom V publikácii nenašlažiadneiné
chyby formálnehoalebo bibliografickéhocharakteru.

@****tr*
Dotazy oponentak obhajobě habilitačnípráce (počet
dotazů
d|erváženíoponenta)
Ako autorlra hodnotí presalry, prekrýuanie, lrombinovanie personalistických
a lrognitivisticbýchteórií vzdelóvania v htrikule česlrejmaterslrejšIroly.
V čomvidí autorlra ,,negatívny,,odraz postmodernejsituócie v pedagogickejpra,ti učiteťa
materslrejšlroly.
Autorlra založila svoj ýshtm na pragmatickomýskumnom dizajne.Aké boli dóvody, ýhody
a neýhody tohtoprístupu?
Záxér
Habilitačnápráca Zory SYSLOVEJ Učitelv předškolním
vzdělórvóní
a jeho přípravana profesi
práce v obore Pedagogika.
splňuje požiadavkyštarrdardne
kladenéna habilitačné
V BratislavelZ|ine
dňa28. 4.20|7

