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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. 

Nedostatky 
v obsahové a 
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. 

Drobné 
nedostatky 

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: 

 
Autorka bakalářské práce zvolila téma rozvoje zrakového vnímání v předškolním vzdělávání, 
shrnuje další oblasti předčtenářských dovedností a popisuje pedagogickou diagnostiku, která 
byla základem praktické části. Ve výzkumném šetření se soustředila na školní připravenost 
dětí v oblasti zrakového vnímání a formou strukturovaného pozorování odhalila její 
nedostatky. Metodou zúčastněného a nezúčastněného pozorování hodnotila práce dětí s 
inovativními didaktickými pomůckami. Práce je přehledná, s jasným cílem navrhnout 
inovativní didaktické pomůcky pro rozvíjení zrakového vnímání dětí a zhodnotit efektivnost 
jejich využívání. Oceňuji cílený výběr MŠ orientující se na vady zraku. Výzkumné šetření 
probíhalo v jedné ze tříd mateřské školy s ortooptickou ordinací. Také oceňuji strukturovanost 
hodnocení rozdělené na jednotlivé výzkumné otázky. Vidím drobné nedostatky v neobratných 
formulacích, metodologii, lehkou nekonzistencí jednotlivých částí práce a některých 
překlepech. Práce je promyšlená, nové poznatky mají praktický význam, jsou přenositelné a 
přispívají ke kvalitě vzdělávání.  
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 
 
BP splnila cíle kladené na tento druh práce.  
 
Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 
Jak jste řešila ochranu osobních údajů dětí ve své práci? Vysvětlete, podle jakých kritérií jste 
děti rozdělila do skupin po aplikaci diagnostického testu a jak jste s nimi pracovala. Jaké 
meze a limity má vaše bakalářská práce? Které z navržených didaktických pomůcek byste 
doporučila pro další práci s dětmi s vadou zraku a které pro ostatní děti?  
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
 


