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A. Požadované náležitosti bakalářské práce 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 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 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 autorovi/ autorce BP:

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:

Předložená práce sleduje vývoj naplňování potřeb předškolního dítěte a  obsah i způsob 
organizace  dětské  činnosti v předškolním zařízení.. Vychází z historických i současných 
pramenů a dokumentace, které v teoretické části s porozuměním rozebírá, interpretuje a 
zajímavě ilustruje dobovými ukázkami. V praktické části nabízí konfrontaci se současným 
stavem, založenou na přímém pozorování vybraného vzorku předškolních dětí a 
strukturovaném rozhovoru s rodiči. Přes omezený počet sledovaných dětí a respondentů 
přináší šetření zajímavé, ale i varující výsledky (převaha organizace a řízení činnosti nad 
volnou hrou, únava, nedostatek spánku), u nichž lze předpokládat obecnější platnost. 
Autorka svou prací citlivě upozornila na problémy, které se zatím jeví jako bezvýznamné, 
i když signalizují, že ani dnes naplňování potřeb nemusí být zcela uspokojivé.  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

Autorka prokázala ve zvoleném tématu informovanost a schopnost tvořivě pracovat se 
zdroji. Popsala a výstižně charakterizovala jak minulé období, tak i současnou složitou 
situaci s vědomím jejich předností i úskalí. V rozboru dílčích otázek opatrně naznačuje, že 
i současná akceptující výchova, orientovaná na osobnost dítěte, by měla naplňování  
potřeb v současných edukačních podmínkách prověřovat a odpovědně reflektovat.

Náměty k diskusi při obhajobě BP:

1.Zkuste formulovat hlavní zásady pro obsahovou náplň a uspořádání dne předškolního 
dítěte, které by maximálně respektovaly naplnění potřeb.
2.Které prvky z výchovných systémů minulosti považujete za pozitivní a obecněji platné.
3. Které prvky ze současného pojetí předškolní výchovy považujete za diskutabilní.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje

Podpis:






