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Vedoucího práce Oponentský 
Posuzovatel: Posuzovatel: Mgr. Barbora Loudová 

Stralczynská 
 

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. 

Na několika 
místech v TČ 
nezřetelné 
oddělení 
převzatého a 
vlastního textu. 

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
Zdroje, seznam 
liter. Neodpovídá 
citacím, apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah) 

Ano Neúplné: Anglický 
překlad názvu 
není plným 
překladem 
českého názvu BP. 

DOPLNIT při 
obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 
úroveň 

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost. 

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice. 

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 
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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 autorce BP: 
 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 
 
Bakalářská práce je věnovaná problematice vztahů mezi dětmi v mateřské škole. 

V teoretické části autorka stručně charakterizuje předškolní období a socializaci dítěte 
předškolního věku. Věnuje se volné hře v souvislosti s jejím významem pro sociální učení 
dítěte. Závěrem TČ uvádí rámcová ustanovení RVP PV v oblasti Dítě a ten druhý. 
V praktické části prezentuje výsledky realizovaného šetření zaměřené na kvalitu vztahů mezi 
dětmi v jedné dvoutřídní mateřské škole (z pohledu učitelek a dětí). Zpracování PČ ukazuje 
na schopnost autorky naplánovat jednotlivé kroky výzkumu a systematicky a přehledně 
zpracovat získané výsledky. Některá tvrzení či výsledky by bylo vhodné dále podrobněji 
interpretovat a vyvarovat se ne zcela podloženým zobecněním či soudům. Celkově se BP 
vyznačuje vnitřní konzistencí zpracování. 
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

 
Autorka naplnila všechny formální požadavky na BP. Funkčně stanovila cíle výzkumného 

šetření, které také v BP splnila. Rovněž formulace výzkumných otázek pro realizované šetření 
navazuje na poznatky popsané v teoretické části. Uskutečněné šetření bylo precizně popsáno. 
Za přínosné pro kvalitu BP považuji vytvoření a provedení pedagogického programu 
zaměřeného na podporu vztahů mezi dětmi v mateřské škole. Oceňuji též, že autorka 
reflektuje v kapitole Závěr možný vliv relativně krátkého časového rámce šetření na 
výpovědní hodnotu získaných dat. Práce svým stránkovým rozsahem přesahuje běžné BP.  

 
Náměty k diskusi při obhajobě BP: 
 

1) Ozřejměte, zda se nevhodné vzorce chování dětí předškolního věku objevují až 
v posledních letech, jak uvádíte na s. 20.  

2) Uveďte stručně vývoj kurikulárních dokumentů pro oblast předškolního vzdělávání 
v období po II. světové válce do roku 1989 – jednalo se pouze o Výchovný program 
pro jesle a mateřské školy z roku 1984 (s. 28)? Kdy se mateřské školy staly součástí 
vzdělávacího systému (srov. s. 33)?  

3) Jak si vysvětlujete rozdílný pohled učitelek a odborné literatury na jedné straně a dětí 
na straně druhé na trvalost dětských vztahů (s. 86, týká se otázky 1)? 

4) Vysvětlete, jak byly třídy věkově členěny (není zcela jasné z popisu na s. 40) a podle 
jakého kritéria jste volila děti pro Pozorování I a II a Rozhovor I a II. 
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Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                  
 
Návrh hodnocení: 
 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Podpis: 


