
   

Název práce:

Indikátory kvality BAKALÁŘSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 

následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuje

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 

pedagogika resp. příbuzných oborů.
x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co 

má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co 

chce autor zjistit.

x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 

našich a zahraničních autorů. Práce obsahuje přehled 

názorů vztahujících se k danému tématu na základě 

odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 

včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 

hypotézy formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 

zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 

umožňuje zpracování závěrů.
x
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 

a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

hypotéz.)

x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 

pedagogiky resp. příbuzných oborů.  
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních 

náležitostí a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, 

klíčová slova, obsah aj), grafická a typografická úroveň 

práce.

x

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

Autorka se ve své práci zabývá analýzou aktivní slovní zásoby dětí z několika pražských mateřských škol ve 

věku 5,5 – 7 let. V teoretické části se věnuje tématům souvisejícím s ontogenetickým vývojem řeči a 

komunikací dětí předškolního věku. Výzkumné šetření probíhalo na základě testu, při jehož konstrukci 

autorka vycházela z Kondášovy obrázkově-slovníkové zkoušky.

V teoretické části bych autorce vytkla zejména to, v ní v dostatečné šíři nejsou představeny příklady 

teoretických i praktických přístupů k výzkumům slovní zásoby dětí předškolního věku zejména zahraničních 

autorů, zmíněn je velmi stručně pouze test Durdilové (2012), ze zahraničních CREVT 2 a Kondášova 

obrázkově-slovníková zkouška, z níž autorka vycházela při koncepci vlastního textu. Celkově pak postrádám 

širší prezentaci názorů (na základě studia odborné literatury) vztahujících se k danému tématu.  

Základním nedostatkem výzkumné části je to, že v ní není představen využitý test. Autorka uvádí pouze 

seznam slov pro testování, ale příloha s obrázky slov a slovních spojení začleněna není. Pro objektivní 

hodnocení je potřeba vidět celý test, protože grafické zpracování obrázku úspěšnost v testování podstatně 

ovlivňuje – srov. i diplomovou práci T. Pánkové (2015), která v této souvislosti zaznamenala „problematické“ 

obrázky v testu Durdilové (2012) – sama autorka na tento problém upozorňuje také (na s. 51). 

Dále bych autorce vytkla především duplicitu v prezentaci analyzovaných dat – nejmarkantněji je to vidět na 

příkladu tabulky č. 2, grafů č. 2 a 3 a komentářů k nim (s. 35–36), kde opakují tytéž informace, nebo na 

příkladu částí textu na s. 48 a 50 (komentáře ke slovu dvojčata), které jsou dokonce totožné.

Z formálního hlediska práce obsahuje všechny náležitosti, grafická i typografická stránka práce je na dobré 

úrovni. Po stránce jazykové se vyskytují na několika místech nedostatky v interpunkci. Rozsah použitých 

zdrojů je přiměřený, ale vzhledem k tématu bych doporučila čerpat více ze zahraniční literatury (viz výše), 

dále také z literatury lingvisticky zaměřené a preferovat primární zdroje, pokud jsou běžně dostupné. 

Závěr: I přes dílčí nedostatky práce splňuje požadavky kladené na bakalářská práce a může být podkladem 

pro obhajobu.  
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Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

Dne: 07.01.2017 Podpis:

Autorka se ve své práci zabývá analýzou aktivní slovní zásoby dětí z několika pražských mateřských škol ve 

věku 5,5 – 7 let. V teoretické části se věnuje tématům souvisejícím s ontogenetickým vývojem řeči a 

komunikací dětí předškolního věku. Výzkumné šetření probíhalo na základě testu, při jehož konstrukci 

autorka vycházela z Kondášovy obrázkově-slovníkové zkoušky.

V teoretické části bych autorce vytkla zejména to, v ní v dostatečné šíři nejsou představeny příklady 

teoretických i praktických přístupů k výzkumům slovní zásoby dětí předškolního věku zejména zahraničních 

autorů, zmíněn je velmi stručně pouze test Durdilové (2012), ze zahraničních CREVT 2 a Kondášova 

obrázkově-slovníková zkouška, z níž autorka vycházela při koncepci vlastního textu. Celkově pak postrádám 

širší prezentaci názorů (na základě studia odborné literatury) vztahujících se k danému tématu.  

Základním nedostatkem výzkumné části je to, že v ní není představen využitý test. Autorka uvádí pouze 

seznam slov pro testování, ale příloha s obrázky slov a slovních spojení začleněna není. Pro objektivní 

hodnocení je potřeba vidět celý test, protože grafické zpracování obrázku úspěšnost v testování podstatně 

ovlivňuje – srov. i diplomovou práci T. Pánkové (2015), která v této souvislosti zaznamenala „problematické“ 

obrázky v testu Durdilové (2012) – sama autorka na tento problém upozorňuje také (na s. 51). 

Dále bych autorce vytkla především duplicitu v prezentaci analyzovaných dat – nejmarkantněji je to vidět na 

příkladu tabulky č. 2, grafů č. 2 a 3 a komentářů k nim (s. 35–36), kde opakují tytéž informace, nebo na 

příkladu částí textu na s. 48 a 50 (komentáře ke slovu dvojčata), které jsou dokonce totožné.

Z formálního hlediska práce obsahuje všechny náležitosti, grafická i typografická stránka práce je na dobré 

úrovni. Po stránce jazykové se vyskytují na několika místech nedostatky v interpunkci. Rozsah použitých 

zdrojů je přiměřený, ale vzhledem k tématu bych doporučila čerpat více ze zahraniční literatury (viz výše), 

dále také z literatury lingvisticky zaměřené a preferovat primární zdroje, pokud jsou běžně dostupné. 

Závěr: I přes dílčí nedostatky práce splňuje požadavky kladené na bakalářská práce a může být podkladem 

pro obhajobu.  

1. Bakalářská práce by dle názoru autorky (s. 55) mohla sloužit jako zpětná vazba pro mateřské 

školy, ve kterých bylo šetření realizováno. Můžete upřesnit jakým způsobem? Je možné 

formulovat doporučení pro práci učitelek v MŠ, která ze závěrů šetření vyplývají?

2. Prosím autorku, zda by mohla při obhajobě předložit také který pro testování využila. Je 

možné, že grafické zpracování testu (některých obrázků) mohlo ovlivnit úspěšnost dětí v textu?

3. V současné době má odborná veřejnosti k dispozici test slovní zásoby v rámci diagnostické 

baterie Diagnostika jazykového vývoje (Seidlová Málková, Smolík, 2014). Nezvažovala jste při 

testování využít tento test?  Z jakých důvodů jste ho nevyužila?
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