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Technické parametry práce:
Počet stránek textu (bez příloh): 57 včetně seznamu literatury
Počet stránek příloh: 2
Počet titulů v seznamu literatury: 36 včetně elektronických zdrojů
1
Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

X

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

X
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3

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
X
Metody práce
Vhodnost použitých metod

X

Využití výzkumných empirických metod

X

Využití praktických zkušeností

X

Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, originalita)

X

Naplnění cílů práce

X

Vyváženost teoretické a praktické části

X

Návaznost kapitol a subkapitol

X

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi
Vhodnost prezentace závěrů práce

X
X

4

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Jaký je autorčin osobní názor na zařazení sociokulturně znevýhodněného dítěte
v předškolním věku do přípravné třídy versus do mateřské školy?
2. V čem autorka spatřuje výhody a nevýhody metody Grunnlaget?
3. V závěru své práce autorka píše, že výzkumy efektu přípravné třídy pravděpodobně
ještě neexistují – je to skutečně tak?
4.
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Předkládanou práci s názvem Přípravné kurzy pro předškolní děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí celkově hodnotím jako poměrně zdařilou bakalářskou práci.
Oceňuji především zaujetí pro téma, vhodně zvolenou aktuální literaturu, zařazení u
nás poměrně nové metody Grunnlaget a realizaci malého výzkumného šetření.
Nedostatky práce jsou formálního charakteru:
1) nevhodné číslování kapitol a podkapitol (autorka neužívá žádný ze stylů číslování –
např. 3 Kapitola, 3.1. Podkapitola atd.), což činí text během čtení méně přehledným.
2) Ačkoli v celém textu nenalezneme příliš překlepů, překlep na úvodní titulce v názvu
práce je o to do očí bijící.
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