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1.    CÍLPRÁCE:
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byl dostatečně naplněn.

2.    OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Práce se svým charakterem komparativní.  Autorka nejprve popisuje metodologii komparativni'ho
šetření.   V rámci   práce   využi'vá  jako   metody   obsahovou   analýzu   textu,   komparativní   analýzu,
pozorováni'  a  interview.  Ve  své  práci  nejprve  přibližuje  podobu  předškolního  vzdělávání  v obou
zemích.   Následně   přináší    srovnání   vybraných   aspektů    systému   a   kurikulárních   dokumentů.
Podrobnější  komparaci  autorka  nabízí  na  příkladu  konkrétní  portugalské  a  české  mateřské  školy.
Přílohyobsahujíbohatouobrazovoudokumentaciaevaluačníarchypraxestudentů.
Bylaprovedenakontrolaplagiátorstvíaposouzenapodobnostbezpodezřeléshody.

3.   FORMÁLNÍ ÚPRAVA:
V   celé   své  práci   používá  autorka  kultivovaný   spisovný  jazyk.   Autorka  velmi   dobře  pracuje  s
množstvím   relevantní   literatury   a   zdroji,   včetně   zahranični'ch.   Odkazy   na   literaturu   v textu   a
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4.    STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Autorka  přináší  zajímavé   srovnání   českého   a  portugalského  předškolního  vzdělávání.   Práce  je,
vzhledem  k nezpracování  této  oblasti  v domácí  odbomé  literatuře,  velmi  přínosná  a  inspirativní.
Mimo  jiné  i  tím,  že  vychází  i  zvlastní  zkušenosti  autorky  s oběma  systémy  vzdělávání.  Velmi

pozitivně  hodnotím  strukturu  práce,  kdy  autorka  směřuje  od  obecných  charakteristik  systému  ke
konkrétním  charakteristikám  škol.  Obě  roviny vytvářejí  ucelenější  obraz pro  srovnání.  Oceňuji také

prácismnohazdroji,včetnězahraničních,avyužitírozhovorůapozorováníprodoplněnípotřebných
infomací.
Naopak nemohu  příliš  souhlasit  s interpretací  srovnáni'  míry  účasti  v předškolním  zařízení  (kap.3.2):

jehož    metodologie   je    poněkud    zavádějící.    Práce    také    obsahuje    drobné    nepřesnosti    mezi
prezentovanými údaji.
Autorka   napsala   kvalitní   práci    odpovídajíci'   svou   strukturou,   obsahem   a   formální   stránkou
požadavkům na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě.

5.   OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 0BHAJ0BĚ:
1.    Co  Vás  nejvi'ce  zaujalo  na  portugalském  předškolním  vzdělávání  v pozitivním  i  negativním

směl.u?
2.    Co Vám tato komparace přinesla do dalšího profesního života?

I)ozn. Při iicdostatku místa použijte zadní stranu nebo z\,lášlllí  list.

/



6.   NAVRHOVANA ZNAMKA

V PLZNI DNE:  1. 9. 2017

vÝBOENĚ
(dle průběhu obhajoby)

PODPIS:

Poz«... Při nedostatku místa použijte zadní stranu nebo zvLáštní list.


