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Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
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Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Na práci oceňuji jasnou 
strukturovanost a přehlednost. K jejímu výbornému hodnocení však chybí analytičtější 
přístup v teoretické části. Empirická část, až na výše zmíněné nedostatky, odpovídá 
zvolenému cíli, přesto by cíl výzkumu mohl být volen „ambiciózněji“.  

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (dle průběhu obhajoby)
Datum, podpis: 10. 5. 2011, Michaela Vítečková

Předkládaná teoreticko-empirická práce si klade za cíl zjistit rodičovská kritéria pro výběr 
mateřské školy. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky z vývojové 
psychologie, dotýkající se předškolního období, legislativa spojená s předškolním
vzděláváním i typy mateřských škol dostupných v ČR. Empirická část obsahuje smíšený 
výzkum. Kvantitativní zdroje dat byly zajištěny dotazníkem u 50ti respondentů, kvalitativní 
zdroje dat představoval rozhovor s rodičem, ředitelkou státní a soukromé MŠ. 

Náměty k diskusi:
V empirické části postrádám některé základní údaje, a to např. údaje týkající se zpracování 
výsledků výzkumu. Jakých metod zpracování výsledků výzkumu jste použila?
V teoretické práci uvádíte stručný souhrn hlavních typů MŠ, kde ovšem postrádám jejich 
případnou analýzu. Setkala jste se při rozhovoru s rodiči s názory na jednotlivé typy MŠ, 
právě z hlediska potencionálního výběru?
Z výzkumných zjištění, mimo jiné, vyplynulo, že pro většinu rodičů je ochota dojíždět do 
vzdálenějších míst spojena také s možnostmi finančními, které u řady rodin významně 
limitují výběr MŠ. Domníváte se, že lze předpokládat souvislost vyššího 
socioekonomického statusu s vyšší poptávkou po MŠ s rozšířenými možnostmi?




