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1.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 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) i 

obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního- vlastní 

prakticky chybí 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky v citacích 

a seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

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 a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

2.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           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení 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 

 

3.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce BP: 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

BP zpracovává téma, které se pokouší nahlédnout do přijetí MŠ dětmi, což nebývá jednak 

vůbec snadné a jednak je obtížné udržet objektivitu a určitý vlastní odstup výzkumníka, aby 

výsledky měly určitý objevný charakter. 

 Teoretická část tvoří téměř polovinu rozsahu textu. Autorka se dost přísně drží čerpání 

z odborných zdrojů. Kapitoly mají logické uskupení ve vztahu k tématu, avšak objevují se zde 

velké převzaté celky ve více kapitolách (např. ale v 2.1.1,2.1.2). Jsou zde dvě základní 

kapitoly zabývající se dítětem a působením MŠ a ještě kapitola, která přibližuje ŠVP v MŠ, 

kde byl výzkum realizován. Praktická část má adekvátně zvolené výzkumné metody ve 

vztahu k cílům a výzkumným otázkám. Proniknutí do vnímání MŠ dětmi se převážně 

zaměřuje na orientaci ve dni a v činnostech a v preferenci činností během dne. Autorka 

věnovala aktivně výzkumně každé ze dvou zvolených škol 8 dnů – pozorování průběhu dne, 

každodenní individuální rozhovory a testy orientace v činnostech – jednotlivé děti a skupinky, 

což bylo následně náročné i na vyhodnocení, které muselo být kvantifikováno. Výsledky 

v grafech jsou přehledné a dovolily učinit závěry. Kap. Diskuze ukazuje autorčino přemýšlení 

v souvislostech výsledků i ve srovnání s odbor. názory vztaženými k literatuře.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

Autorka v Teoretické části píše o pyramidě psychosociálních potřeb. Bylo by dobré, aby bylo 

čerpáno z primárních – psychologických zdrojů. Pyramida nemá výčet potřeb v autorském 

uspořádání od základny k vrcholu pyramidy. 4.kapitola avizuje shrnutí teoretické část, ale to 

je ve vztahu k rozsahu předešlých kapitol zjednodušené. 

 V praktické části v testu orientace v denním režimu nejsou poznámky, které by ukazovaly na 

kvalitu výkonu ve vztahu k věku dětí (ale jsou vedeny k genderu) přitom vyhodnocení bylo 

následně vedeno k věku (podle cíle a výzkumné otázky 1a). 

 Některé vyhodnocující údaje se vícekrát opakují např. procentuální – graf, výpis z grafu, 

shrnutí na konci grafu a následně slovně i procentuálně v kap. 8, 9. Ve výzkumné práci 

autorky je třeba ocenit detailní zápisy z individuálních rozhovorů s dětmi po 16 dnů a jejich 

vyhodnocení, které bylo náročné, dále denní testy orientace v denních činnostech. 

Formální nedostatky nejsou v BP závažné, v textu se občas objevují stylistické neobratnosti. 

BP doporučuji k obhajobě. 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 Je pro dítě mateřská škola také něčím jiným než „přípravnou na povinnou školní 

docházku“? (str. 19) Jak byste její význam formulovala? 

 Uvažovala byste nyní jak zjednodušit/symbolizovat denní činnosti do fotografií?  

 Profesně vás ovlivnily poznatky z výsledků výzkumu? Máte hlubší vhled na to, co děti 

preferují a oceňují? A má toto vliv na vaši ped. práci? V čem konkrétně?  

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 



Výborně         velmi dobře dobře nevyhovuje 

Podpis: 

 


