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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 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.

Občasné 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 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 DP:
Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:
Jednoznačně přínosné je pozorování, vytvoření a realizování modelového programu 
podporujícího vzájemné vztahy a ověření jeho přínosu pozorováním a individuálními 
rozhovory s dětmi. Pozorování dynamiky v dětských hrách ve dvou skupinách je proces 
náročný a autorce, podle jejích vyjádření, průběžně přinášel hodně informací a s těmi se 
musela vyrovnat při vyhodnocení výsledků pozorování. To se jí zdařilo. Celkově udržela 
logickou vazbu obou částí BP a v praktické části ověřila některé v literatuře často opakované 
názory na přátelství dětí předškolního věku, což je opět přínosem této práce. V procesu 
realizace BP byl významně patrný osobní přínos pro studentku.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:
Teoretická část je vypracována v odpovídající a logické provázanosti s tématem. Analyzován 
byl také RVP PV ve vztahu k sledované problematice. Autorka se méně odvažovala vyjádřit 
svůj názor na uváděné zdroje, případně poznatky shrnout. 
V praktické části jsou jasně a dosažitelně formulované cíle a s nimi v návaznosti výzkumné 
otázky. V kapitole 9.se jimi ve vyhodnocení autorka znovu a detailně zabývá a je schopna 
nadhledu a zobecnění (oproti průběžnému popisu vyhodnocení jednotlivých metod , které je 
detailní). Jak detailní rozbor, tak i schopnost zobecnění ve Výsledcích akčního výzkumu 
v této práci oceňuji.
Formální požadavky na tento typ závěrečné práce jsou splněny, text občas obsahuje 
formulační neobratnosti, odborná literatura je vhodně zvolena. Bakalářskou práci doporučuji 
k úspěšné obhajobě. 
Náměty k diskusi při obhajobě BP:
1. Nad čím by se podle vašeho názoru měly učitelky /ředitelka zamýšlet při vytváření věkově 

smíšené třídy?
2. Co by především měly učitelky sledovat ve vztazích mezi dětmi?
3. Za jakých okolností /situací/ byste doporučovala komplexnější program na podporu 

osobnostního a sociálního rozvoje dětí a dětské skupiny?
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                   NE

Návrh hodnocení:

Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
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