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1. Na s. 16 píšete, že riziko pro dítě představují potvrzení jeho (tj. dítěte) podřízené role učitelem 
- její zdůrazňování nebo posilování. Uveďte prosím, příklad potvrzování podřízené role i 
žádoucího přístupu učitele k dítěti.

2.  V čem vidíte problém rodičovské role jako zákazníků, klientů mateřské školy (s.22)?

     Autorka zvolila pro svoji bakalářskou práci  téma spolupráce mateřské školy a rodiny. Práce je 
koncipovaná jako teoreticko-praktická, cílem je analyzovat spolupráci MŠ a rodiny v kontextu 
socializace dítěte předškolního věku. Autorka ve čtyřech kapitolách Teoretické části zdařile 
postupuje od vymezení základních pojmů k charakteristice předškolního věku, všímá si 
socializačních činitelů, popisuje rodinu, mateřskou školu. Zajímavá je 4. kapitola,  která 
upozorňuje na spolupůsobení rodiny a MŠ na socializaci dítěte pomocí různých forem.    
      V Praktické části metodou kvantitativního výzkumu formou dotazníku vlastní konstrukce 
autorka zjišťovala  názory učitelek MŠ a rodičů v oblastech socializace, spolupráce a před-stav o 
konkrétních podmínkách. Předvýzkum byl proveden. Výzkumný soubor  tvořilo 120 respondentů 
(54 učitelek MŠ a 66 rodičů dětí z MŠ). Oceňuji odbornou úroveň práce, kultivovaný jazyk i její 
pečlivé pečlivé zpracování.  
     Seznam prostudované literatury i citace v textu jsou uvedeny v souladu s požadovanou 
normou.

Nedostatky práce:
- Úvod ani Závěr se nečíslují
- chybí rozdělení na Teoretickou a Praktickou část v Obsahu i v textu
- v klíčových slovech není dodrženo stejné pořadí slov v ČJ a AJ
- na s. 50 pravopisné chyby (učitelky se zaměřovali, zdůrazňovali)






