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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 

(interpunkce, 

chybějící písmena 

apod.) 

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: 

 

Předkládaná práce je věnována oblasti rozvoje porozumění u dětí předškolního věku. Autorka 

si kladla za cíl zjistit, jak se liší porozumění obrázkovému příběhu různě starých dětí a na 

základě těchto zjištění formulovat doporučení pro práci s obrázkovými příběhy v mateřské 

škole.  

V teoretické části se autorka věnovala pojmu porozumění, rozvoji porozumění z hlediska RVP 

PV, možnostem rozvoje porozumění v předškolním věku a také uvedla charakteristiky myšlení 

dítěte předškolního věku, které mají vliv na úroveň sledované dovednosti. Zde bych ocenila, že 

autorka dokázala z celkové charakteristiky předškolního věku vybrat takové, které jsou 

významné pro dané téma. Autorka používá převážně kultivovaný jazyk, byť se místy vyskytují 

neobratná vyjádření (např. pasáž věnovaná řeči na s.8-9) a chyby v interpunkci. Vše je řádně 

citováno, je zřejmé oddělení vlastního a převzatého textu, množství zdrojů je dostatečné. Vytkla 

bych mírné nedostatky ve formátování (velikosti mezer mezi kapitolami, uvedení metody V-

CH-D v kapitole o EUR) 

Na teoretický přehled navazuje praktická část, ve kterém autorka popisuje své šetření. 

Metodologie, výzkumný vzorek i průběh šetření jsou stručně a srozumitelně popsány, 

výzkumné otázky jsou vhodně formulované. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulky, kde 

ale nesedí součet hodnot s velikostí výzkumného vzorku. Možná by bylo vhodné data 

prezentovat pomocí grafu, pro větší přehlednost. Chybí také popisek tabulky, či popisky 

obrázků). Velice oceňuji, že data jsou doplněna příklady přepisu rozhovoru s dítětem. To 

dokládá, že autorka s dětmi velice citlivě pracovala, vhodně formulovala otázky a také 

pracovala s různou obtížností zadání vzhledem k možnostem dětí. Dále se autorka věnuje 

zodpovězení výzkumných otázek, které je srozumitelné, byť stručné. U otázky 2 jsou 

doporučení pro práci s knihou jsou o výsledky šetření dle mého názoru opřena částečně, některé 

aktivity vycházejí z autorčiny zkušenosti a bylo by vhodné ověřit, zda se pro danou věkovou 

kategorii skutečně hodí, případně je podložit poznatky z teoretické části. V kapitole Diskuse 

autorka uvažuje nad možnými intervenujícími faktory ve výsledcích dětí, což velmi oceňuji, 

byť se s nimi v rámci šetření více nepracuje.  

 



Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

Autorka se věnovala tématu, které není v současné době dostatečně prozkoumáno. Jako největší 

přínos práce vnímám doporučení, jak pracovat s obrázkovou knihou s dětmi jednotlivých 

věkových kategorií. Také bych ráda vyzdvihla, že autorka si téma zvolila sama a pracovala 

velice samostatně a v průběhu práce prokázala schopnost formulovat problém, nastínit 

možnosti jeho zkoumání a velice samostatně a citlivě šetření realizovat, vyhodnotit a vyvodit 

z něj závěry do praxe. 

 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 

1.) Pokud byste měla dát obecná doporučení pro jednotlivé věkové kategorie pro 

práci s obrázkovou knihou, jaká by na základě výsledků byla?  

2.) Jaký přínos Vám osobně či do Vaší pedagogické praxe práce přinesla?  

3.) Jak si vysvětlujete, že i mezi dětmi stejné věkové kategorie byly rozdíly ve 

výsledcích? Co z toho plyne pro praxi? 

 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním 

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

jiným dokumentem. 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Navržená známka:  

 

         ……………………. 

 


