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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 Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné 

nedostatky ve 

stylistice a/nebo 

gramatice 

(opakovaně 

zejména 

v interpunkci) 

 

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: 

 

Posuzovaná práce je přehledně a logicky strukturována. Teoretická část je stručnější, ale 

vymezuje všechny základní koncepty, s nimiž je potom pracováno v praktické části; autorka 

prokazuje dovednost pracovat s odbornou literaturou a poučeně ji kompilovat; uvádí příklady, 

které danou oblast rozvoje vhodně konkretizují. Teoretická a praktická část jsou promyšleně 

propojeny.  

V teoretické části oceňuji, že autorka předkládá analýzu rozvoje porozumění u dětí v RVP PV, 

kde se soustředí nejen na očekávané výstupy, ale rovněž na klíčové kompetence, které jsou právě 

z hlediska rozvoje porozumění velmi podstatné. Za velmi cennou považuji dále kapitolu 2, která 

pojednává o vývojových specificích dětí rozvoje porozumění u dětí předškolního věku. 

 

Stejně jako teoretická část, i praktická část je přehledně a logicky členěna.  

Cíl výzkumu je formulován možná až příliš stručně (viz otázka k obhajobě), je ale dobře 

konkretizován stanovenými výzkumnými otázkami. 

Autorka vzhledem k povaze cíle a zvoleného tématu volila smíšený design výzkumu, kdy 

kombinovala kvalitativní a kvantitativní přístup. Výsledky jsou velice dobře prezentovány – 

kvantitativním přehledem v tabulce, slovním komentářem a autentickou ukázkou ze 

strukturovaného pozorování. Právě tyto otázky dobře dokladují i to, že autorka práce klade dětem 

vhodné otázky (liší se i dle zvolené věkové kategorie), které podporují děti v komunikaci. 

  

Shrnutí výsledků praktické části je stručné, ale funkční. Autorka se důsledně drží stanovených 

kritérií z tabulky na straně 33, což ji pomáhá na výzkumnou otázku strukturovaně a s oporou 

v získaných datech odpovědět.  

 

Diskuze i Závěr se vhodně doplňují. V diskuzi by bylo na místě ještě hlubší propojení dat 

s teoretickou částí – zejména s kapitolou 2.  

 

Autorka kromě jiného dokazuje ve shrnutí výsledků, že aktivitami, které realizovala s dětmi 

v rámci výzkumu, vhodně motivovala děti k zájmu o knihy. 

 



Drobná formální doporučení: Již v bakalářské práce by měl být formulován abstrakt (nikoli 

anotace), a tedy i volba metodologie a shrnutí nejdůležitější výsledků. Každý obrázek by měl být 

pojmenován a uveden jeho zdroj (týká se zejména obrázků 1-4 z literárního díla M. Dubuc), 

stejně jako by bylo vhodné doplnit číslo tabulky a její pojmenování (s. 33) 

 

Práce je hraniční co do požadavků minimálního rozsahu kladených na tento typ prací (40 

normostran), ale všechny informace jsou funkční a vhodně provázány. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 

1. Na straně 30 uvádíte, že cílem výzkumu je porovnat úrovně porozumění obrázkovému 

příběhu mezi různě starými dětmi a popsat rozdíly – z takto vyjádřeného cíle není patrné, 

rozdíly čeho si kladete za cíl porovnat. Kdybyste měla možnost naformulovat cíl znovu a 

lépe, jak by zněl? 

2. Z výzkumů víme, že velkou roli při porozumění textu (a rozvoji čtenářské pregramotnosti i 

gramotnosti) hrají další aspekty – endogenní a exogenní. Zjišťovala jste je nějak (kromě věku 

dětí), všímala jste si rozdílností ve výsledcích dětí právě s ohledem na tyto faktory?  

3. Ve svém výzkumu jste porovnávala výsledky dětí z hlediska věku. Ale i v tabulce na straně 

33 jsou patrné rozdíly mezi dětmi. Jak byste pro práci ve třídě uzpůsobila činnosti tak, abyste 

vycházela z individuálních potřeb dětí a vedla je tak, aby pracovali na úrovní svého maxima? 

Jak může být event. využita heterogennost skupiny z hlediska výkonů dětí? 

 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním 

oboru Učitelství pro mateřské školy a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz ani 

Turnitin s jiným dokumentem. 

 

Práci autorky považuji za zdařilou, jistě na její výslednou podobu mělo vliv výborné 

působení vedoucího práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

      Navrhovaná známka:      5. 5. 2022, V. Laufková 

 

 


