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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

(známky 1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 2 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 2 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 

 

Dílčí připomínky a návrhy: 

Práce má dle Theses.cz až neuvěřitelný počet dokumentů s částečnou shodou (75). 

Ke zvážení navrhuji, zda by nebylo v případě bakalářské práce s rozsáhlou praktickou částí 

vhodné optimálně zredukovat teoretickou část. 

Práce je na vysoké jazykové úrovni, namátkou zmíněné drobné chyby v oblasti gramatiky, 

interpunkce či stylistiky nemají vliv na její celkové vyznění. 

Např.: 

s. 8 je zárukou proto?  

s. 9. výživná lekce – odborný styl 

s. 13 a 34 zprofanovaná fráze „již J. A. Komenský“ zopakovaná 

s. 53 Já tematicky rozvedla  

s. 55 Po mě – dativ 

poznámka č. 1 – Filipínská míra zjišťuje?  

Více nemá smysl uvádět, jde o přehlédnutelné drobnosti. 

  

Drobné nápěvky použitých písní bych doporučila uvést v textu. 
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

 

Práci hodnotím jako nadstandardní bakalářskou práci s parametry práce diplomové. Oceňuji 

nápad koncepce hodin jakožto příběhu panenky Lotky (je plyšová – s. 49 nebo hadrová s. 

56?) ze Švédska, která se k nám přijela podívat a děti ji mají za pomoci paní učitelky 

naučit česky, což souvisí i se spoluprací se švédskou mateřskou školkou.  

Oceňuji celkově propracovaný scénář všech deseti hodin, a to jak aplikaci teoretických 

poznatků, tak i vlastní kreativitu. 

 

Jako u většiny těchto kvalitativních výzkumů se musím pozastavit nad počtem objektů 

výzkumu a zejména nad rozličností jejich „vad“. Výzkum pracuje s jedenácti dětmi, z nichž 

čtyři mají speciální vzdělávací potřeby a celkově lze je rozdělit do pěti problematických oblastí 

rozvoje jazyka. Tento akční výzkum autorky je problematizován tím, že nelze oddělit její 

činnost ve výzkumných hudebně logopedických lekcích od jejích každodenních pedagogických 

aktivit ve třídě. Sama naznačuje, že metody, které si převzala do speciálních hodin, využívá i 

při běžné výuce. Takové výzkumy více než o objektech výzkumu hovoří o schopnostech 

pedagoga tyto objekty nějak pozitivně ovlivnit (zlepšit jejich úroveň ve vytyčené oblasti). Jde 

jistě o velmi záslužnou činnost, na druhé straně nelze činit rozsáhlé závěry o účinnosti či 

neúčinnosti některých použitých metod. Některé výsledky jsou příliš obecné, např. s. 74: „Při 

analýze dokumentů se ukázalo, že spolupráce s rodiči není vždy ideální.“ Nicméně autorka 

některé své výsledky sama problematizuje v kapitole 10 Diskuse, s. 74, což v bakalářské 

práci velmi oceňuji. Dokonce sama navrhuje provést terénní experiment s porovnáním dvou 

skupin dětí s OŠD. 

 

Po mimořádném výkonu s vypracováním a realizací hudebně logopedických lekcí s žáky 

následuje v kapitole 8 Dotazníkové šetření, které diplomantka provedla u 76 respondentů 

(učitelek) z jiných mateřských školek o rozsahu logopedické prevence v mateřských školkách. 

Z této části oceňuji kapitolu 8.2. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření, kde jednotlivé 

výsledky autorka i emocionálně komentuje. 

 

Dovolím si vyjádřit přesvědčení, že na úspěšnou bakalářskou práci by bohatě postačila 

praktická část práce s dětmi bez dalšího dotazníkového šetření, čímž oceňuji píli a nasazení 

autorky i přes své námitky k malému množství respondentů obou výzkumů. Perspektivně 

vnímám práci autorky v mateřské škole vedenou jejím osobním zaujetím i snahou využívat 

inovativní metody a přizpůsobovat je aktuálním požadavkům. S autorkou lze souhlasit v tom, 

že jí vypracované postupy a lekce mohou být pro práci pedagoga mateřské školky cenným 

vodítkem a velkým přínosem pro rozvoj dětí s vývojovými poruchami. Celkově práci hodnotím 

jako velmi zdařilou „diplomovou práci“ a doporučuji ji k obhajobě. 
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Otázky pro diskusi:  

Na s. 70 autorka uvádí, že se v praxi „nejméně využívají pracovní sešity, z čehož má radost.“ 

Mohla byste toto tvrzení rozvést? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

  

 

 

 

V Praze dne 30. srpna 2022     PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. 

 


