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A. Požadované náležitosti diplomové 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 DP 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 diplomové 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 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:
Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:
Bakalářská práce je celkově zpracována ve výborné kvalitě, studentka se soustředěně a s velkou 
zodpovědností s tématem vyrovnávala. V předškolním vzdělávání se o projektech hovoří, ale 
vhodné literatury nebo statí je málo. Také v praxi není pedag.projekt často s porozuměním 
využíván. Přínosem je také zpracování histor. tématu, který nebývá na tomto stupni vzdělávání 
zařazován.

Teoterická východiska jsou čerpána především z odborné literatury pro ZŠ, ale je zde 
výběr a modifikace vhodně zvolená pro předškolní vzdělávání a studentkou kvalitně aplikována. 
Není opomenuta ani I.Jarníková, jakožto zakladatelka projektové metody pro MŠ v 1.třetině 
20.stol. Vhodně je uveden širší výběr historicky orientovaných zdrojů (kap.3.2) pro práci  s 
dětmi, který mimo jiné musela autorka zpracovat při přípravě svého ped.projektu. 

Cíle i výzkumné otázky jsou zvoleny strukturovaně, prakticky a dosažitelně pro akční 
výzkum, který měla autorka možnost zodpovědně zrealizovat. Celá praktická část je logicky a 
přehledně strukturována a popsána s jasným shrnutím výsledků, které získala. Závěr má podobu 
komplexního shrnutí s nadhledem, co bylo zjištěno i nad rámec předpokládaného a s konkrétními 
představami, jak by mohl ověřený projekt pokračovat.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:
Kvalitní a pro následnou učitelskou profesi přínosné jsou obsažné pedagogické reflexe 
jednotlivých realizovaných dnů i s kritickými popisy, či s popisy jiných možných postupů. Také 
průběžné reflexe ve vztahu k výzkumným otázkám prokazují, že studentka udržela i pozornost 
k srovnávání dětských činností nebo reakcí ve vztahu k zvoleným výzkumným otázkám.
BP by po určité úpravě pro předškolní praxi byla zajímavým a přínosným publikačním počinem.

Odkazy čerpané z odborné literatury a stylistika mají dobrou kvalitu, gramatika má 
drobné nedostatky. Bakalářskou práci doporučuji k úspěšné obhajobě. 
Náměty k diskusi při obhajobě BP:
 Má dlouhodobý projekt pro předškolní vzdělávání nějaká rizika ve vztahu k dětským 

zvláštnostem stimulace a poznávání?
 Jak ještě získávat rodiče pro vzdělávací spolupráci?
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                         NE
Návrh hodnocení:

Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
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	Teoretická úroveň, resp.část
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