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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 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např. příliš obecná) 

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. 

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. 

 

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 

 

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: 

Na práci oceňuji volbu tématu i to, že se o něm autorka poučila i v zahraničních zdrojích. 

Se zdroji by ovšem mohla ještě lépe zacházet. Vybírat skutečně jen ty informace, které 

jsou potřebné vzhledem k volbě tématu a které korespondují s praktickou (výzkumnou) 

částí práce. Jako nadbytečné se tak jeví kapitoly o vzniku lesních mateřských škol 

v Čechách i v zahraničí, o legislativě LŠM, o hygienických opatřeních apod. Zbylé 

teoretické kapitoly by si zasloužily, aby výběr teoretických podkladů by více komentován 

ve vztahu ke zvolenému tématu a aby autorka dávala čtenáři více najevo, jak při psaní o 

tématu přemýšlela. V teoretické části naopak postrádám kapitolu o knihovnách v MŠ, o 

strategii kladení otázek a jejích typech (např. otázky vyšší kognitivní náročnosti) a dalších 

položkách, které pak autorka zohlednila při tvorbě dotazníku, ale nepoučila se o nich 

v teoretických zdrojích, přistupovala k nim čistě intuitivně.  

 

Dále bych autorku ráda upozornila, že E-U-R není metodou, ale modelem či konceptem 

pro plánování. Její příklad uplatnění tohoto modelu na práci s pohádkou o vodníkovi mi 

nepřijde šťastně zvolený. Smyslem řízeného čtení pohádky (pomocí otázek) jistě není 

dospět k závěru, co jsme se o vodníkovi dozvěděli. To by byl vzhledem k fikční povaze 

tohoto textu cíl nesmyslný. Spíše by mohlo jít o to srovnat původní dětské představy 

vodníka s tou, kterou nám nabízí fikční svět pohádky.  

 

Ještě bych chtěla autorce doporučit, aby neustrnula na představě, že kritické čtení je 

čtením pouze racionálním, které ponechává stranou lidské emoce, dětskou zkušenost 

apod. Na s. 30 vysvětluje funkci fáze evokace a zcela pomíjí další možnosti, jako např. 

vybavení nějakého prožitku či pocitu pojícího se s určitou situací apod. 

 

K praktické části mám také několik připomínek. Možnosti dotazníkového šetření jsou jistě 

omezené, ale přesto si myslím, že se autorka mohla na některé věci zeptat jinak či 

konkrétněji. Mohla také přesněji vymezit některé pojmy, na které se následně doptávala či 

je v dotazníkovém šetření vyhodnocovala. Např. v teoretické části by bylo vhodné 

vyjasnit, co to je stabilní knihovna s poměrně velkým počtem titulů. Kolik si má 

respondent představit titulů? 50? Nebo 450? Autorka se také nedoptávala na to, jakými 

knihami je knihovna tvořena (nevšímala si jejich kvality, spokojila se jen s blíže 

neurčenou kvantitou). Podobně mohla autorka postupovat také u otázek vyšší kognitivní 

náročnosti, které ve své práci také nedefinuje. Autorka také nezohlednila učitelku/učitele 

MŠ jako čtenářský vzor, nezkoumala, zda, co a jak často čte, jaký má přehled o 

současných dětských knihách. Také mě překvapuje, že se autorka smířila s konstatováním, 

že se respondent účastnil vzdělávacího kurzu, ale nepátrala po tom, o jaký typ vzdělávání 



šlo, aby mohla posoudit jeho kvalitu a přínos ve vztahu ke čtenářské pregramotnosti.  

Autorka také (podle mého názoru ke škodě věci) ponechala stranou způsob, jakými učitelé 

s texty pracují, zda ve své praxi zúročují model E-U-R. Z teoretické části zůstaly také 

nevytěženy jednotlivé roviny čtenářské gramotnosti, jak je učitelé cíleně rozvíjejí.  

 

.   

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

Autorka vytvořila četné grafy a tabulky, výsledky v nich jen shrnula, jen málo prostoru 

věnuje jejich analýze a vyvozování závěrů. Práce zůstává spíše na popisné úrovni. 

 

V diskusi na s. 66 bych chtěla vyzdvihnout celý odstavec zabývající se srovnáním 

environmentální výchovy a funkční gramotnosti. Autorka v něm ukazuje, že je schopna si 

všímat zajímavých souvislostí a vyvozovat z nich závěry. Tuto svou dovednost ovšem ve 

zbytku diskuse (její další části se tématu čtenářské pregramotnosti vůbec netýkají) i práce 

uplatnila jen omezeně.  

 

Také jsem si všimla nepoměru rozsahu teoretické (45 stran) a praktické části (25 stran).  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

Ráda bych ocenila autorčin kultivovaný projev (v práci jsem našla jen několik drobných 

překlepů). Ale ráda bych autorku upozornila, že by si měla pro příště ověřit, jak správně 

používat předložku díky, a neužívat ji v případech, kdy je na místě předložka kvůli. 

Několik příkladů nesprávného použití této předložky najdeme na s. 20. Za všechny 

uvádím tento: „V ohrožení se díky široké definici služby péče o dítě ocitly také dětské kluby, 

mateřská centra či některé sekce různých zájmových spolků a organizací, kterými jsou např. 

Junák – český skaut, z. s., YMCA, dobrovolní hasiči a další.“ 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

Definujte, co jsou pro Vás otázky vyšší kognitivní náročnosti a co je pro ně    

charakteristické. Následně vyberte 3 rozdílné příkladové otázky učitelů a okomentujte je. 

 

Definujte, co je pro vás stabilní knihovna s poměrně velkým počtem titulů. Popište, 

kterými charakteristikami by se měla vyznačovat knihovna, která by mohla děti motivovat 

k zájmu o prohlížení a čtení knih.  

 

Co by pomohlo tomu, aby učitelé nevyužívali zastaralou metodiku z roku 1984? Jak je 

motivovat k zájmu o problematiku čtenářské pregramotnosti?  

       

                

 

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. 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Navržená známka:  

 

          ……………………. 

 


