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a. Aktuálnost námětu
Publikace přinášíerudovanýpohled na problematikupřípravnéhovzdělávání učitelemateřské
školy. Aktuální společenskéi odborné nároky na předškolníhopedagoga, promítajícíse
do poŽadavků zvládat širšíspektrum odborných, speciálně pedagogických i sociálních
znalostí a dovedností,se odrážejív potřebě změnit kvalitu přípravnéhovzdělávání učitelů
mateřských škol. Nově formulované požadavkyjsou výzvou k inovacím v přístupech ke
vzdě|áváni a celoŽivotnímu profesnímu rozvoji učitelů.Tématickésměřování monografie
vychází jednak zprofesních zkušenostíautorky ajednak ze zamětenípředchozíchpublikací,
ve kterých orientuje svoji pozornost jak na teoretické,tak výzkumné otázky týkající se
profeseučitelemateřskéškoly.Posuzovaná monografieje jakousi syntézoupředchozíchstudií
a publikací,doplněnou o dalšíempirická zjištěnía zahraničnízdroje.V práci jsou předloŽeny
novépoznatky o profesi učitelemateřskéškoly. TématikapředloŽenépráce je relevantnípo
stráncespolečenské
i odborné.
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b. Přístup k řešení
Posuzovaný text má teoreticko-empirický charakter' přičemŽ zpracováni obou těchto
sloŽek se vyznačujenejen náleŽitou úrovní,ale takévyvážeností,logickou strukturovaností
aprovázaností'díky nižtvoti monografieorganický a soudrŽnýcelek.
Autorka shromáždila rozsáh|ý soubor relevantníliteratury (viz s. 195 - 216) české
i zahraniění provenience, se kterou korektně pracovala podle bibliografické noffny
aprokáza|atak mimořádný rozhled souvisejícís odbornou problematikou, kterou zpracova|a.
Publikace je strukturovanádo pěti kapitol' bibliografických odkazůa příloh. První dvě
kapitoly jsou věnovány teoretickémuukotvení tématu.Autorce se podařilo velmi zdaŤi|e
vymezit zák|adni pojmy související s prezentovanou tématikou s akcentem na historický
kontext a milníky v předškolnim v zdě|áváni.
Zároveřt oceňuji přehledné zpracováni teoretických východisek předškolního
vzdě|áváni, kde se autorka snaŽila představit výzkumy v oblasti předškolního vzdělávání
v domácími zahraničnímkontextu' Třetí a čtvrtoukapitolu povaŽuji z hlediska koncepce celé
monograťteza zásadni, nebot' v nich autorka přináší zamyšlenínad kvalitou práce učitele
mateřské školy v souvislosti se současnými kvalifikačními poŽadavky na tuto profesi
s přihlédnutím k aktuálním změnám v předškolním vzdě|ávání (inkluzívní vzdě|áváni,
přijímáni dvouletých dětí do mateřských škol, povinný předškolní rok). oceňuji, že
habilitantka neopomněla zaŤadit do monografie přehled odborných studií a výzkumů
s akcentem na pedeutologickévýzkumy v Českérepublice se zaměřením na profesi učitele
mateřské školy. Ve čtvrtékapitole představuje autorka model učitele jako reflektivního
praktika a poukazuje na potřebu rozvíjetreflektivnípotenciál studentů,kteří se připravujína
profesi učitele mateřské školy. Popisuje cesty, jak podporovat teoretické i praktické
(sebe)poznávánístudentůs oporou o sociokonstruktivistické
teorie.
Za klíčovou část práce považuji pátou kapitolu prezentujícídvě empirické studie.
Prvni z nich směřuje ke zkoumáníreflexe jako růstovékompetencev přípravnémvzděIávání.
Ve druhéstudii sleduje autorka schopnosti sebereflexev souvislosti s profesnímjednáním a
myšlením.Cílem výzkumu bylo, jak uvádí sama autorka, přispět v nejobecnějšírovině
k současnémustavu poznání profese učitele mateřskéškoly prostřednictvím analýzy reflexe
v procesu jejího utváření v přípravnémvzděIávánía na počátkuprofesní dráhy učitele.
Závěry, kteréformuluje autorka na s. 191 - 193 působíopodstatněněa jsou formulovány
přesvědčivýmzpůsobem.
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c. Použitá metodologie
Design výzkumu v obou prezentovaných studií byl zvo|ený s ohledem na cíle a
výzkumné otázky. Autorka se rozhodla pro kvalitativní výzkum opřený o obsahovou analýzu
písemnéreflexe studentek.Kana|ýze dat byl pouŽit program ATLAS.ti, dále byla využita
deskriptivní statistická ana|ýza za|oženána absolutníchčetnostechkategorií identifikovaných
v sebereflexích'Pro potvrzení statistickévýznamnosti změn při komparaci výsledků byl
pouŽit Wilcoxonův párový test. Autorka upozorňuje,že shrnutía interpretacevýsledkůjsou
pouze pro studentkyve zvolenémvzorku.
vypovídající
Druhá empirická studie představujeopět kombinaci několika metod sběru dat. Autorka
sběr dat a jejich analýzu podrobně popsala a interpretovala.Kvalita pedagogickéhovýkonu
vybraných respondentekz řad učitelůvŠ byla sledována v konkrétníchoblastech. Zároveň
byla pozornostorientovánana kvalitu kognitivníchoperacív rámci provedenéreflexe. Shmutí
a interpretacevýsledkůjsou zptacovány v kontextu s formulovanými výzkumnými otázkami.
d. Původnostdosaženýchvýsledků
Výsledky habilitačnípráce povaŽuji za původní'korespondujíse stanovenýmhlavním cílem
publikace a poskytujíodpovědi na stanovenédílčívýzkumnéotázky.
e. Uplatnitelnost výsledkůpro rozvoj oboru a pro pedagogickou praxi
Předloženámonografie je ve všech směrech vědeckou prací. V následujícímshrnutíuvádím
vybranéstránky práce, kterépovažujiza přínosnépro pedagogickoupraxi a výzkum v oblasti
přípravného
vzdělávání učitelů:
o

Práce prokazuje hluboký vhled autorky do zkoumanéproblematiky.

o

Výsledky výzkumu předloŽenév monografii |ze povaŽovatza příspěvekjak k rozvoji
teorie ve sledovanéoblasti, tak edukačnípraxe, zejménapro rozvoj modelu učitele
jako reflektivního praktika, tak pro pedagogickou praxi ve smyslu zavádění změn a
inovací v přípravnémvzdě|áváníučitelů.

o

Zvo|ená metodologie může byt inspirativní pro další pracoviště, která připravují
učitele pro mateřské školy a zamýšlejí se nad možnými změnami a inovacemi
v přípravnémvzdělávání.

o

Výsledky mohou b;it vyuŽity jako východisko pro dalšípedeutologickázjištění.
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o Autorka se představilajako erudovanáodbornicejak v teorii, tak v její aplikaci do
kaŽdodennípedagogicképraxe.A prokázalaschopnostempiricky zkoumatedukační
realituna odborné
metodolosické
úrovni.
f. Formální úprava a jazyková úroveň práce
oceňuji vysokou jazykovou úroveň celé práce, terminologickou ěistotu a exaktnost
vyjadřování,přehlednou strukturupráce, preciznost ve zpracování a při prezentaci výsledků
výzkumu.
Drobná připomínka směřuje pouze ke sníŽenéčitelnostiněkterých obrázků,např. na s, I42
obr. č. 16 Zobecněný kategoriální systémv propojení s protoýpovým modelem lcvality učitele
mateřskéškoly;s. 154 obr. č.23 Sdružení|criticlrychvýrokůstudentekv pro4ramu ATLAS.Ii
podle jejich obsahovéhozaměření.
Celkově lze konstatovat,že autorkav předloŽenémonografii jednoznačněprokazuje,Že se ve
zkoumanéoblasti pohybuje s odbornou erudicí a přitom je schopna své myšlenky sdělovat
kvalitníma srozumitelnýmjazykem.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce (počet
dotazů
d|ezváŽenioponenta)
...

1. Vysvětlete, jak byly po první fázi šetřenív první empirickéstudii vyuŽity reflektivní
techniky a jak probíhalaintervencepo absolvovánípraxe?
2. Jak si vysvětlujete, Že signifikantní nárůst po intervenci byl zaznamenán ve třech
kategoriích?Pročprávě v kategorii poznávání dítěte,spontánní činnostia pravidla?
Závěr
Habilitační práce Zory SYSL}YÉ

uruI v předškotnímvzdělávánía jeho příprava na profesi

splňuie požadavkystandardněkladenéna habilitačnípráce v oboru Pedagogika.

V Ustí nad Labem

dne 5. května2017

