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Hodnocení vědeckékvalifikace uchazečkv
První qfsledky své vědeckéčinnostiprezentovala uchazečkajiž v disertačnípráci Průběh
vzděIáváníjako jedna z oblastí vlastního hodnocení mateřskéškoly, kterou obhájila na PdF
UK v Praze v roce 2010. Vědecká činnost uchazečky se dotýká ětyř oblastí předškolní
pedagogiky.Jsou to:
1. Autoevaluacev mateřskéškole.
2. Profesnídovednosti arozvoj učitelemateřskéškoly.
3. YzděIávání dětíze sociálně zneýhodněného prostředí.
4. Předškolnívzdě|ávéniv mezinárodním srovnání.
Prezentované ýsledky uchazečky v těchto oblastech představují gradaci ve vývoji její
vědecké kvalifikace. od řešení dílčích výzkumných témat se autorka propracovala
k odbomým knihám amezinárodní spolupráci'
Autoevaluaci v mateřské škole považuje uchazečka za klíčovévýchodisko projektování
kurikula vzdě|áváníučitelůmateřských škol i za nástroj hodnoceníkvality vzdě|ánína těchto
školách. V této oblasti pruběŽně promítala výsledky svých výzkumných aktivit do praxe'
V současnédobě se např. jako hlavní autorka podílí na tvorbě evaluačníhonástroje pro
hodnocenívýsledků vzdě|ávánív rámci mezinárodního projektu Good start to school.
Druhá oblast tvoří dominantu vědecké činnosti Z. Syslové. Zapoji|a se v ní do několika,
pÍeváŽněrezortníchvýzkumných projektů,jejichŽ ýsledkem jsou např. monografie Profesní
kompetenceučitelemateřskéškoly (2013) a Učitel v předškolnímvzdělávání a jeho příprava
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na profesi (2017). Uchazečka na zékladě řady qfzkumných sond propracovala a aplikovala
model učitele - reflektivního praktika do vzdělávání učitelůmateřských škol' Za významný
výstup jejích vědeckých aktivit v tétooblasti |ze považovatinovovaný model přípravy učitele
mateřskéškolyna MU. Tento model je jižnaPdF MU realizován.
Konkrétnípodněty pro praxi přinesly výzkumné a praktickéaktivity uchazečkyve třetí oblasti
její vědecké činnosti. Poskytla doporučeník tomu, jak pracovat s dětmi Ze sociálně
znevýhodněného
prostředía jak podporovatnejenomjejich kognitivnía emocionální,ale také
sociální rozvoj a tím přispívat ke kvalitě jejich života. IJchazečkavidí dítě ve středu
ýchovného a vzdělávacího úsilí.ZŤete|něse to projeluje např. v monografii Předškolní dítě
a svět vzdělávání,na kteréparticipovala (Prucha et a|.,2016).
Vyvrcholením l"ýzkumných i praktických poznatkůi zkušenostíZ. Syslovó je její zapojenído
tří mezínárodníchprojektu ve čtvrtéoblasti jejího vědeckého zájmu. Výsledky jejích aktivit
jsou prezentovány v několika monografických publikacích. Za zminku stojí např. často
citovaná monografie Vzdělávání a péčev ranémvěku, Komparace českéa zahraničnísituace.
(2014' spoluautoři I. Borkovcová a J. Prucha) a podíl na publikaci EURoPEAN LINION.
Study on the ffictive use of early childhood education and care in preventing early school
leaving (2014).
Vědecká činnostuchazečky se výrazně vyznačujejejím propojováním se školskoupraxí'
Výzkumné projekty Z. Syslové (tři znich mezinárodní)vycházeji zpraxe a kní na základě
qýzkumných výsledků opět směřují. Dalším znakem její vědecké činnostije smysl pro
týmovou spolupráci. V řadě projektůspolupracovala s odborníky ztlzemskai ze zal.ran1ěí.
Výsledky svévědeckéčinnostiuchazečkazprostředkováváv mnoha publikacích.Ve výčtuto
jsou:
- 4 studie v českýchrecenzovaných časopisecha jedna studie v polském odborném
periodiku,
- 5 odborných knih, znichŽ 3 vznikly ve spoluautorství,
- 1 kapitola v angličtiněv odborné knize a 3 kapitoly ve třech knihách (na jedné
z kapitol autorsky spolupracovala),
- 1 článekve sborníkuzaŤazený
v ISI Proceedings,23 článkůve sbornících.
S ýsledky vědecké činnosti Z. Syslové se mohli sezniímit účastnícituzemských i
zahraničních
konferencí.Předneslana nich 21 příspěvků.
Zora Syslová je v odborné komunitě uznávanou autoritou' Svědčí o tom také vyžádané
přednášky.Dosud jich proslov1|a27, Na její vědecképráce by|y zaznamenányčetnéohlasy.
Jedna citaceje uvedenave WoS, ostatníchcitacíje 46. Jiných ohlasů(převáŽněrecenzí)bylo
zaznamenÍtno7. Uchazečka také posuzovala jednu disertačnípráci (2017) a zpracováva|a
posudky na vědeckéstudie do časopisůThe New Educational Review (2017),e-Pedagogium,
Pedagogická orientace, Journal of Early Childhood Research (2016), Pedagogika (2015).
K rozvoji vědecké kvaliťrkace uchazečky přispěly její krátkodobé stáže v zahraruěí _
Slovensko,Polsko, Dánsko' Velká Británie a Irsko (celkem 12 výjezďn).
Závěrz Vědecká kvalifikace uchazečky odpovídó poŽadavkům standardně kladeným na
uchazečev rámci habilitačníchÍízení
v oboru Pedagogika.
Hodnocenípedagogickézpůsobilostiuchazečkv
Uchazečkapedagogicky působíjako odbomá asistentkana Katedře primárnípedagogiky PdF
MU. Je zástupcem vedoucíhokatedry. Pedagogicképůsobeníuchazečkyje velmi intenzivní.
Její pedagogická erudovanost se odráží v profilu předmětů,kteqim na fakultě vyrrčuje,
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např. Předškolnípedagogika,Pedagogická diagnostika,Kurikulum předškolníhovzdě|ávéni,
Evaluace v mateřskéškole a Výchova v rodině. Participuje na novékoncepci pedagogických
praxířučitelství
předškolníhovzdělávání.
Četnéjsou její pedagogicképublikace. Napsala jeden učebnítext a na sedmi učebnicíchči
učebníchtextech se autorsky podílela. Je autorkou nebo spoluautorkou57 přehledových a
vzdělávacích textů a 9 popularizačnichtextů. Z. Syslová posuzovala metodické texty a
projekty, podílela se na úpravěRámcovéhovzdělávacíhoprogramu pro předškolnívzdělávání
(2016).Na její pedagogicképráceby|yzaznamenány1 citace ve WoS, 35 ostatníchcitaci a28
dalšíchohlasů.
Závěr: Pedagogická způsobilostuchazečkyodpovídó poŽadavkůmstandardněkladeným na
uchazečev rámci habilitačníchŤizení
v oboru Pedagogika.
Hodnoceníhabilitačnípráce uchazečkv
Komise se seznámila s obsahem tří odborných posudkůhabilitačnípráce a dospěla k těmto
závěrum:
1. Habilitačnípráce uchazečkyje syntézoua určitým zobecněnímstěŽejníchvýsledků
jejího teoretickéhostudia profese učitelev předškolnímvzdě|ávánía ýsledků jejích
empirických vfukumů v tétooblasti'
2. Uchazečkase úspěšněpokusila nahlédnoutklíčovéproblémypředškolníhovzděIáváni
optikou nejenom pedagogiky, ale také psychologie a sociologie. Revidovala
poŽadavky na profesi učitele mateřské školy a navrhla inovaci systému jeho
vzděIávéní.
3. Přínosemhabilitačnípráce jsou:
a. Teoretická analýzaklíčovýchpojmův oblasti předškolníhovzdělávání.
b. Empirické ověření účinnosti sebereflexí studentů učitelství předškolního
vzdě|ávžnía učitelůmateřských škol. Uchazečka prokáza|a, Že sebereflexeje
významným faktorem profesionalizace a seberozvoje učitelemateřskéškoly.
c. Návrh inovace modelu přípravyučitelemateřskéškolyna PdF MU.
Záněrz Úroveň habilitačnípráce uchazeěky otlpovíclápoŽadavkůmstandardněkladeným na
habilitačnípráce v oboru Pedagogika.

Výsledek tajnéhohlasováníkomise
Početčlenůkomise
Početodevzdanýchhlasů
z toho

4
kladných 4
zápomých 0
neplatných 0

fi *,**rr*
Návrh komise
Na základě aýsledku tajného hlasoviíní následujícího po zhodnocení vědecké kvaliťrkace,
pedagogickézpůsobilosti a urovně habilitačnípráce uchazečepředkládá komise Vědecké radě
Pedago gické fakulty Masarykovy univerzity náwh

uchazečku
docentkou
v oboruPedagogika tr
l_i-]3,.,",,ovat

V Brně dne 5. června2}I]
prof.PhDr. Vlastimil SVEC, CSc.

prof.PhDr. BronislavaKASÁČOVÁ, PhD.

na zastavenířízeru.

