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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.  

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 (velmi 

vysoké množství 

chyb ve shodě 

podmětu 

s přísudkem 

v empirické části 

práce, téměř na 

všech stranách 

EČ, zvl. v 1. a 3. 

os. pl.) 

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 
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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: 

 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na téma historické, a to na reformní hnutí v 

předškolní výchově v Čechách v meziválečném období, resp. především přínos I. Jarníkové a 

A. Süssové pro směřování předškolní pedagogiky a předškolní výchovy na našem území. 

V praktické části pak realizovala 5denní projekt s cílem ověřit, zda je v současné době vhodné 

uplatnit materiál Idy Jarníkové s názvem O vodě, co v ní roste a žije (1933) v předškolním 

vzdělávání. 

Za hlavní přínos zpracování bakalářské práce považuji pečlivou práci s prameny a 

sekundární literaturou týkající se období reformního hnutí a působení I. Jarníkové a A. 

Süssové. Autorka v teoretické části velmi pečlivě zpracovala historický rámec reformního 

hnutí v předškolní pedagogice na poč. 20. století. Oceňuji, že nejen nastínila významné 

momenty období a přínosy obou autorek, ale také byla schopna hodnocení jejich přínosu 

v rámci současného pojetí předškolní pedagogiky a prokázala schopnost analýzy. Teoretická 

část práce je velmi kvalitně zpracována po stránce formální i obsahové. 

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

odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

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

dílčí připomínky: 

- Výzkumné šetření v podobě pětidenního projektu nebylo příliš rozsáhlé. Autorka sama 

uvádí, že se jí nepodařilo uskutečnit některé činnosti dle jejího záměru. Jako podnět 

k diskusi bych tedy navrhla zvážení, nakolik byl naplněn druhý cíl práce, tedy 

„ověření uplatnitelnosti materiálu Idy Jarníkové s názvem O vodě, co v ní roste a žije 

(1933) pro současné předškolní děti z hlediska tématu, obsahu a korespondence s RVP 

PV“, když studentka realizovala pouze jednu jeho část. 

- V podkapitole 4.1.2 Hra není jasné, proč na začátku uvádí definice hry současných 

autorů, ač se věnuje předtím i poté přínosu I. Jarníkové.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

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

šetření a studia historických pramenů? 
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2) Navrhněte, jak by bylo možné hlouběji vyhodnotit vhodnost materiálu I. Jarníkové O 

vodě, co v ní roste a žije pro současné předškolní vzdělávání. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

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. 


