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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, chybí 
číslování stránek. 

Neúplné:  DOPLNIT při 
obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 
úroveň 

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost. 

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice a/nebo 
gramatice (např. 
s. 12, 17, 28, 29, 
30, 73) 

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 si sama vybrala téma, které ji oslovovalo, ale zároveň není doposud řádně probádané. 
Zatímco mnohé víme o komunikaci či vývojové psychologii, samotná komunikace dětí 
v reálném prostředí MŠ zachycena a analyzována vědecky není, na což upozorňuji např. 
Průcha (Dětská řeč a komunikace, 2011) či Trávníček (Vyprávěj mi něco, 2007). 
Autorka si kladla za cíl popsat komunikaci dětí během záměrně vybraných výtvarných 
činností.  
V teoretické části vymezila základní pojmy (komunikace, interakce dětí, charakteristika 
výtvarných činností). Oceňuji také analýzu RVP PV s ohledem na téma práce a rovněž 
zařazení kapitol o motivaci a hodnocení, resp. zpětné vazbě. Protože právě ta je stěžejní i pro 
charakter komunikace s dětmi a mezi dětmi. Nastavení respektujícího prostředí ovlivňuje totiž 
nejen vztahy mezi všemi aktéry, ale rovněž také motivaci v činnostech i kvalitu výsledného 
produktu. Právě tento aspekt a provázanost jednotlivých kapitol teoretické části by bývalo 
žádoucí ještě posílit.  
Empirická část si kladla za cíl navrhnout 7 rozmanitých výtvarných činností, realizovat je 
a na základě videozáznamu analyzovat, o čem spolu děti komunikují. Autorka kromě tohoto 
cíle ještě zjišťovala, jaký vliv má zájem o výtvarnou činnost na jejich komunikaci, 
a pedagogů MŠ se dotazovala, jak často výtvarné činnosti s dětmi realizují – čímž doplnila 
kompletní charakteristiku výzkumného vzorku. Metodologie včetně výzkumné vzorku je 
srozumitelně popsána. Prezentace jednotlivých výtvarných činností je jednotná, obsahuje 
autentické výroky dětí. Autorka nabízí jak ukázky přepisů rozhovoru s dětmi, tak přepisu 
dialogu s dětmi či dětské neverbální projevy, které byly zachyceny na videozáznam, a shrnuje 
oblibu výtvarné činnosti v závěrečném zhodnocení na konci každé kapitoly. Těmito pouhými 
přepisy však práce autorky nekončí. Byly doplněny rozhovorem s dětmi o oblibě daných 
činností (což má spojitost s motivací a následnou komunikací při daných činnostech) 
a dotazníkem pro učitelky, který spíše pomůže odhalit kontext výzkumného vzorku.  
Až v samotném Závěru potom autorka shrnuje odpovědi na výzkumné otázky (které však 
v kapitole 11 u metodologie explicitně nejsou uvedeny), v nichž prokazuje schopnost 
analyzovat získaná data, propojovat zjištěné výsledky napříč daty i diskutovat je s odbornou 
literaturou. Diskuzní kapitola zcela chybí, je součástí závěru. 



I přes drobné překlepy či interpunkční chyby, zejména rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou 
(doporučuji opravit je v rámci errat) považuji práci za obohacující a přínosnou – a to jak pro 
autorku samou, tak pro další obor pedagogiky (předškolního věku). 

  
Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 
1. Jaká zjištění z teoretické části pro Vás a Vaši praxi byla nejpřínosnější? 
2. Několikrát se zmiňujete o fantazii a potřebě jejího rozvoje při výtvarných činnostech. 
Jakými dalšími způsoby můžeme u dětí rozvíjet fantazii (mj. její kultivace, rozvoj i podpora 
odpovídá požadavkům RVP PV)? 

 
 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním oboru 
Učitelství pro mateřské školy a shoda v systému Theses.cz i Turnitin je pod 5 %, veškeré 
zdroje jsou řádně citovány. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze dne: 18. 8. 2021      Veronika Laufková 
 


