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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení 
(1nejlepší, 4 nejhorší)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2
Náročnost tématu na teoretické znalosti 2
Náročnost tématu na praktické dovednosti 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková úroveň 2
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2

Dílčí připomínky a návrhy
Konstatuji, že studentka využila v dostatečné míře odbornou literaturu. Text bakalářské práce 
je dobře stylizován. Kriticky je třeba  hodnotit  občasné sémantické a gramatické nedostatky. 
Hrubá chyba na straně 31 dole u bodu 1 v části „rodiče zaznamenali“ (je chybně s tvrdým 
„y“), stejná chyba je v bodu 2 na straně 32.  V organizaci výzkumu na straně 32 bylo třeba 
uplatnit všude stejný čas. Časová neutříděnost existuje i v dalším textu.  Na straně 36 je 
špatná větná konstrukce -„za cílem“. Patří s cílem a bez interpunkce. V uplatněném  
rozhovoru s učitelkou jsou rovněž chyby. Ve 2 odpovědi  (strana 74) patří“ dobře jsi 
viděla….“ , ve 3. odpovědi je chyba (děti- ty a nikoli ti- strana 73).

Jako vedoucí jsem byl spokojen s poctivou prací Kateřiny Vaňátkové. Výsledkem je 
kvalitní dílo, které je užitečné pro pedagogickou praxi učitelek v mateřských školách.
Navrhuji jeho hlavní myšlenky publikovat v časopisu Poradce ředitelky MŠ.
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

Práce řeší aktuální úkol v rozvoji tvořivosti u dětí v mateřských školách. Vychází s kvalitní 
odborné literatury, kterou se kandidátka snaží komentovat nebo srovnávat. Předmět, cíle, 
metody, pracovní hypotézy i organizace jsou srozumitelně  vymezeny a vycházejí z autorčina 
vlastního integrativního projektu. Autorka využívá situačního pozorování,  rozhovorů  s rodiči 
a třídní učitelkou. Experiment se uskutečnil v rámci pěti etap v průběhu jednoho měsíce. 
Hodnověrnost výzkumu je doložena tabulkami, grafy a bohatou fotodokumentací i
videozáznamem. Rovněž vyhodnocení rozhovorů s rodiči i třídní učitelkou  přispělo  
k posílení účinnosti projektu.

Kandidátka hodnotí tvořivé procesy  kvalitativně  a využívá k tomu vhodnou 
empirickou validizaci dětských projevů. Prostřednictvím projektu, kterým jsou děti  vtaženy  
do děje, vyhodnocuje celou řadu  hudebních schopností. Autorský scénář je nápaditý, velmi  
hravý, podněcuje fantazii a tvořivé chování dětí. 

Jako přínosnou chápu i subkapitolu 3.1 s názvem Metodické náměty do praxe.  
Praktické  dovednosti a odborné zkušenosti studentky se propojily a staly se i vhodnou 
motivací pro  předškolní pedagogy.

Rozhovor s učitelkou a s rodiči  přinesl kandidátce pozitivní reflexi a její výzkum 
ukázal, že pro svou práci zvolila správnou strategii. To dokumentují fotografie a 
videozáznam. 

Otázky pro diskuzi
1.
Zkuste posoudit, v čem je Vaše bakalářská práce inovativní vzhledem k Vaší 
dosavadní praxi v mateřských školách?
2.
Vidíte nějaké překážky v širším uplatnění  podobné aktivity českých MŠ, kterou jste 
v rámci zpracování BP předvedla?

Práci doporučuji  k obhajobě.
Navržená výsledná známka:
,

Datum       Podpis vedoucího
V Praze dne 27.5.013                                                          doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.


