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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, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Drobné 

nedostatky ve 

zpracování 

zdrojů: např. s. 10  

Chybějící odkazy  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  

v gramatice. 

Výraznější 

nedostatky.  

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           

A 

          

B 

             

C 

          

N 
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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 zaměřila na téma vnímání MŠ ze strany dětí. V teoretické 

části nejdříve popsala charakteristiky dítěte předškolního věku, dále se věnovala působení MŠ 

na dítě a v poslední kapitole teoretické části představila stručně vybrané části z SVP dvou 

MŠ, kde realizovala své výzkumné šetření. V empirické části zkoumala pomocí metod 

individuálního strukturovaného rozhovoru a nezúčastněného pozorování dětí otázku, jak se děti 

orientují v režimu dne, jaké činnosti si z MŠ pamatují a jak celkově vnímají pobyt v MŠ. 

Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Je přehledně a funkčně členěna. Rozsahem 

odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

Za hlavní přínos zpracování bakalářské práce považuji pečlivou práci se získanými 

odpověďmi dětí, zvl. schopnost studentky funkčně kvantifikovat odpovědi dětí a prezentovat 

je přehledně v podobě grafů. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

Celkové zpracování BP hodnotím jako poměrně zdařilé. Ke zpracování práce formuluji 

následující dílčí připomínky: 

- Kapitoly v teoretické části jsou převážně složeny z nepřímých a přímých citací autorů. 

Kapitoly nemají příliš promyšlenou vnitřní strukturu výkladu, jsou spíše popisné, bez 

shrnutí a rozsáhlejších komentářů autorky. Rozsah citovaného textu v rámci teoretické 

části práce považuji za příliš vysoký z hlediska rozsahu vlastního textu autorky 

v teoretické části. 

- V empirické části práce zůstává na popisné rovině, mohla by více analyzovat data, 

hledat vnitřní souvislosti v odpovědích dětí, více data interpretovat.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

1) V čem jsou pro Vás osobně a pro Vaši práci pedagoga přínosná zjištění z realizovaného 

šetření? Jaké podněty pro pedagogickou praxi mohou být z výzkumného šetření odvozeny 

ve vztahu k tomu, jak děti vnímají činnosti a části dne v MŠ (např. 25 % předškolních dětí 

označujících odpočinek jako neoblíbený čas)?  

Jaká doporučení pro praxi byste na základě hlubší analýzy odpovědí dětí formulovala? 

 

2) Podle jakých kritérií jste volila MŠ pro výzkumné šetření? 

 

3) Proč měly děti k zařazování právě 15–18 fotografií? Pozorovala jste momenty učení u dětí 

v řazení činností v průběhu výzkumného šetření? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 
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výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 
Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním oboru 

Učitelství pro mateřské školy a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným 

dokumentem. 


