
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE   

Autorka BP: Simona Karlová   Termín SZZ: 17. 5. 2022 
Název BP:                 Datum posudku:  10. 5. 2022 

1. Požadované náležitosti bakalářské práce: 
Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

2.Kvalita bakalářské práce:  
Legenda: ztučněné písmeno vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

Vedoucí práce Oponent : 

Posuzovatel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. Posuzovatel:  

          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 DP 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 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.



Teoretická úroveň, resp.část 

Empirická úroveň, resp. část 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce BP: 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

Posuzovaná bakalářská práce se zaměřuje na téma využití pohádek při rozvíjení sociálně 

emočních dovedností u dětí předškolního věku. Z hlediska tématu hodnotím práci jako velmi 

přínosnou, jelikož cílí na oblast vývoje dítěte, která bývá opomíjena, nicméně je nezbytná pro 

žádoucí osobnostní vývoj dítěte a jeho začlenění do skupiny dětí.  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

Práce je standardně členěna a obsahuje všechny povinné náležitosti. Teoretická část je logicky 

členěna a  vytváří kvalitní základ pro pochopení řešené problematiky. Řešena jsou zdé témata 

afektivích procesů a jejich regulace, přičemž nejsou opomenuta specifika předškolních dětí a 

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

Vymezení 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



reflexe problematiky v RVP. Dále jsou představeny pohádky, možnosti jejich využití a analý-

za vybraných pohádek vztahujících se k empirické části práce.  

Ve výzkumné části jsou přiměřeně představeny cíle a metodologie studie. Studentka se pustila 

do nelehkého úkolu rozpracovat aktivitu založenou na práci s pohádkou, která je využita pro 

rozvoj pochopení emocí a pocitů u dětí předškolního věku. Zde musím jako vedoucí práce 

zdůraznit, že velmi pozitivně hodnotím vývoj, kterým autorka při zpracovávání práce prošla. I 

když neměla na začátku studie zkušenost s podobnou aktivitou, byla schopna jednotlivé kroky 

reflektovat, konzultovat jak s vedoucí práce, tak s učiteli v MŠ. Ve výsledku tak byla schopna 

vytvořit postup, který ověřovala u dvou tříd MŠ. Jak je patrné z práce, i posléze dokázala prá-

ci s dětmi kriticky reflektovat a akcentovat faktory, které je třeba při práci zohlednit. Své zá-

věry přiměřeně diskutuje, ukazuje, že je schopna aplikace získaných poznatků do praxe.   

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

Ve své práci studentka uvádí, že jedním z důležitých faktorů toho, aby byl program úspěšný, 

je dobrá znalost skupiny pedagogem. Jaké jsou nejdůležitější informace, které by měl vědět a  

po jaké době (případně kdy v průběhu roku) by studentka doporučovala aktivitu zařadit? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 

Podpis:

Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje


