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A. Požadované náležitosti bakalářské práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky.  

 

Nefunkční 

formulace formálně 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah BP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C. Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nedostatky ve 

zpracování zdrojů a 

odkazování v textu. 

Chybějící odkazy 

v teoretické části 

práce.  

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl. název, 

rozsah) 

Ano Neúplné DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné 

nedostatky  

ve stylistice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady) 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita bakalářské práce: 

Legenda: ztučněné písmeno vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp. část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos                                            
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A B C N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce BP: 

 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

 

Autorka se ve své bakalářské práci věnovala tématu mateřských center. V teoretické části 

pojednala o problematice současné rodiny z hlediska jejího významu, charakteristik, rodinné 

politiky i nabídky služeb péče o dítě mimo rodinu. Dále se věnovala dítěti z hlediska jeho 

vývoje, potřeb či charakteristik vývoje hry dítěte. Závěrem teoretické části poskytla hlavní 

informace o podmínkách fungování mateřských center v ČR. Jedná se o téma zajímavé a na 

výzkumné rovině v českém kontextu poměrně málo popsané. 

Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Celkové zpracování BP hodnotím jako 

poměrně zdařilé. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

 

Po jazykové stránce je práce zpracována s občasnými gramatickými a stylistickými 

chybami, a to především v praktické části práce. Autorka uvedla nepřesně jméno A. H. 

Maslowa (s. 33). Výše uvedené nepřesnosti by bylo vhodné opravit v erratech. 

Teoretická část je důkazem podrobné a pečlivé rešerše v současné odborné literatuře. Je 

škoda, že autorka uvádí nepřímé citace textů jiných autorů, ale neprovazuje je vlastním 

komentářem, výsledky analýzy atd. Místy se tyto citované informace v kapitolách obsahově 

částečně překrývají (např. v kapitolách věnovaných vývoji dítěte v oblasti socializace, 

komunikace a v kapitole věnované hře apod.).  

Jako ne zcela opodstatněné považuji kumulace otázek uvedených pod jednou dílčí 

výzkumnou otázkou. Tyto podotázky necílí vždy na jednu oblast a mezi jednotlivými DVO 

jsou tematické překryvy. V kapitolách 5.1-5.4 vyhodnocujících rozhovory jsou DVO 

odpovídány pouze na základě rozhovorů se 3 matkami. Odpovědi by mohly být 

strukturovaněji uchopeny a sjednoceny tak, aby se informace neopakovaly. Také v kapitole 

Diskuse autorka shrnuje svá zjištění, avšak zobecňuje je na rodiče v dané lokalitě, ačkoli 

informace získávala pouze od 3 respondentů. V kapitole Závěr by nebylo nutné opětovně 

uvádět DVO, stačilo by shrnout získaná data.  

Přes výše uvedené připomínky oceňuji autorčin pozitivní pohled na dítě a rodiče, dále na 

význam postupné socializace dítěte a důraz na potřeby dítěte i potřeby rodičů. Rovněž 

kazuistiky tří dětí poskytují vhled do jejich adaptace v DS a jejich celkového vývoje 

v průběhu jednoho školního roku, což je jistě zajímavé.  

Celkově práce poskytuje vhled do zkušeností respondentů, ačkoli zde ještě zůstává prostor 

k hlubšímu uchopení tematiky, např. realizací rozsáhlejšího výzkumu.  
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Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

1) Upřesněte pojmy v části, kde píšete o výchovných stylech: „Autoritativní výchova je 

uváděna za správný typ výchovy, která se nachází někde uprostřed….(rodiče) 

Povzbuzují dítě k vyjadřování vlastního názoru. Opouští též i od požadavků silné 

poslušnosti a disciplíny, trestů užívají pouze tehdy, když se dítě chová nesmyslně nebo 

nevhodně.“ (s. 12) Srovnejte i s vlastním tvrzením na s. 25. 

2) Jak je to s garancí míst pro tříleté děti – upřesněte ve vztahu k tvrzení na s. 20: 

„..garancí míst v mateřské škole pro čtyřleté děti od roku 2017, pro tříleté děti od roku 

2016.“ 

3) Podle čeho jste vybírala 3 matky pro rozhovory. Matky jsou celkově vyššího věku (35, 

37 a 40 let). Uvažovala jste o tom, zda věk matek může ovlivňovat jejich odpovědi? 

Hovořila jste i s výrazně mladšími matkami v CPR? 

4) Zvažte, zda Vámi formulovaný cíl v úvodu práce je v práci naplněn nebo zda byste 

uvažovala o jeho částečné úpravě.  

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním oboru 

Učitelství pro mateřské školy a nevykazuje výraznější shodu (nižší 5 %) v systému Theses.cz 

s jiným dokumentem. 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           
  

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


