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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je jasně uveden a stanoven již v úvodu a anotaci práce, zaměření práce vychází 
nejen z  dlouhodobého zájmu autorky o danou problematiku, ale i z její odborné 
pedagogické praxe. Cílem práce je zjišťování odlišností v sociálním začleňování více jazyčných 
dětí do mateřské školy od dětí jednojazyčných. Jako metodu zkoumání si autorka zvolila 
případové studie, které rozčlenila jednak na kazuistiky, jednak na analýzu pozorování 
interakcí těchto dětí v mateřské škole, což je postup sice odpovídající, originální ale náročný 
na zpracování.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice a schopnost pracovat 
s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji a rovněž využívat odbornou 
terminologii. Počet uváděných literárních zdrojů je danému tématu odpovídající, použité 
zdroje jsou aktuální a jsou uváděny odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu použité 
literatury. Pozitivně hodnotím uvedení cizojazyčné literatury.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, autorka prokázala, že umí 
odpovídajícím způsobem využívat odbornou terminologii. Téma práce je odpovídající 
kombinaci autorkou studovaného oboru a její pedagogické praxe. Práce je dobře 
strukturována, je přehledná, kapitoly jsou poměrně vyvážené a logicky na sebe navazující. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Práce je svým zaměřením originální a v současné multikulturní společnosti potřebná a má i 
svůj praktický přesah do práce s vícejazyčnými dětmi i z hlediska jejich socializace.  
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce byl z výše uvedených hledisek splněn, postup řešení práce byl adekvátní a závěry 
autorkou zjištěné byly velmi precizně zpracovány v jednotlivých kazuistikách, a i co se týče 
analýzy pozorování sociálních interakcí dětí. Přestože autorka zvolila k zpracování tématu 
poměrně náročný postup, dokázala se s ním vypořádat odpovídajícím způsobem.    
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Jaký praktický přínos měla Vaše práce pro Vaši praxi budoucího sociálního pracovníka? 
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