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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. 

 

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: 
Diplomová práce se zabývá významným současným fenoménem a autorce děkuji za její odvahu 

zprostředkovat téma smrti dětem mladšího školního věku. Autorka v této práci pojala knihu jako 

prostředek výchovy (např. Opravilová, 1984), využila jak knihy beletristické s výraznou estetickou 

funkcí, tak knihy naučné, které odpovídají zejména konceptům smrti dané věkové skupiny. 

 

Cíl práce je formulován poměrně široce, ale vhodně strukturován do dílčích cílů a výzkumných 

otázek. 

 

Teoretická část systematicky vymezuje smrt a koncepty, které s ní souvisí; věnuje se zejména 

emočnímu vývoji dítěte v tomto věku s ohledem na zvolené téma práce. Autorka dokáže vždy 

stručně a výstižně shrnout ta nejdůležitější zjištění. Za velmi cenný považuji rovněž přehled 

knižních titulů, které tematizují smrt. I když autorka nepokrývá anotacemi všechny knihy a necílí 

na jejich intepretaci, stručná deskriptivní anotace plní svou funkci základní orientace v daném 

tématu.  

Teoretická část je dobře propojena s následující praktickou částí, zejména kapitoly o zkoumání 

konceptu smrti u dětí; charakteristika období mladšího školního věku vzhledem k tématu práce 

a 4. kapitolu věnovanou kritickému myšlení. 

 

Praktická část je designována jako akční výzkum, který autorka vhodně rozfázovala, stanovila 

výzkumné otázky, zvolila přiměřené metody sběru dat a dostatečně popsala výzkumný vzorek. Při 

realizaci akčního výzkumu stála před několika výzvami – protože se rozhodla navrhnout lekce, 

které by žákům zprostředkovaly téma smrti, napříč ročníky primárního vzdělávání, byla nucena 

realizovat je ve třídách, které neznala. Kromě toho byla autorka přesvědčena o efektivnosti 

a vhodnosti uplatňování metod RWCT při výuce – a ne vždy byli žáci na tento způsob práce 

zvyklí – což se projevilo také v jednotlivých lekcích. Návrhy lekcí jsou promyšlené a vyznačují se 

jednotnou strukturou. Autorka při volbě knih pro daný ročník vycházela ze znalostí získaných při 

zpracování teoretické části a ze zkušenostech ze své praxe. Autorka je doplňuje pracovními listy 

a pomůckami do výuky, autentickými ukázkami z výuky, včetně přepisu rozhovorů s žáky, 

a všechny odučené lekce také upřímně reflektuje a přiznává nedostatky, s nimiž se potýkala. 

 

Drobné překlepy či interpunkční chyby nesnižují celkovou kvalitu zpracování diplomové práce, 

v níž autorka používá kultivované vyjadřování a vhodné jazykové prostředky. 

 

I přes dílčí nedostatky musím závěrem vyzdvihnout autorčin přístup při zpracování práce. Je z ní 

patrné, že autorka je schopna pečlivé a systematické samostatné práce. Po celou dobu projevovala 

velkou míru respektu k danému tématu a jeho zpracování. Prokázala, že teoretické znalosti je 

schopna výborně uplatnit v praxi – což vyústilo v návrzích lekcí, které může označit za příklady 

dobré praxe. Po každé lekci vhodně vyhodnocovala a reflektovala veškeré své konání. Samotné 

lekce ocenili v reflexích také žáci– a jejich výpovědi dokazují, že autorka cíle, které si stanovila, 

naplnila. 

 

Autorce děkuji za její odvahu, pečlivý a empatický přístup při realizaci lekcí 

a zpracování práce. 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ prací 

a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz ani Turnitin s jiným dokumentem. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 


