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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, ale 

drobné nedostatky v  

citacích 

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 diplomové 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: 

Bakalářskou práci hodnotím jako přínosnou pro zejména pro reflexi pracovní činnosti autorky 

– otázka kresebného vývoje je důležitá pro učitelku mateřské školy, významnou součástí je 

rovněž možnost nahlédnout do perspektivy rodičovských postojů k této problematice.  Jako 

celek však práce nepůsobí příliš kompaktně, teoretická část, resp. některé její kapitoly úzce 

nekorespondují s empirickou částí.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

1) Teoretická část – Práce je na relativně malém prostoru rozčleněna do příliš velkého 

počtu kapitol, některé zařazení pak považuji za nadbytečné – např. kapitola č. 4 – Řeč 

barev. Navíc prezentace bez uvedení jakýchkoli odkazů na bibliografii je poněkud 

spekulativní, jiné jsou poněkud vágní – kapitola č. 1 (Předškolní období). K tomuto 

tématu existuje mnoho bibliografických zdrojů, které mohla autorka relevantně využít.  

Teoretická část působí spíše encyklopedicky, díky velkému množství kapitol i 

subkapitol. Chybí zde větší akcent na komparaci jednotlivých pojetí i kritický postoj, 

pojmový aparát není příliš široký. Místy nelze jednoznačně odlišit, zda jde o postoj či 

zkušenost autorky nebo teze načerpané z literatury. V teoretické části postrádám 

specifičtější návaznost k empirické části, kde se studentka zabývala rodičovským 

chováním a postoji k rozvoji kresby dětí předškolního věku. Rodině, vlivu 

výchovných postojů, apod. se v teoretické části nevěnovala.  

 

2) Metodologie – Výzkumné otázky nejsou formulovány jako otázky, spíše mají 

charakter vytyčení si dílčích cílů. Jejich znění je navíc uzavřené, odpovědět lze ano/ne. 

Chybí také širší popis toho, jakým způsobem byli respondenti oslovováni, proč bylo 

rozdáno zrovna tolik dotazníků, jakým způsobem byli respondenti vybíráni, apod.  

 

3) Empirická část – Data převedená do procentuálního charakteru grafu působí 

přehledně, usnadňují orientaci v dílčích tématech. Přesto lze vysledovat dílčí 

nedostatky – např. u tabulky č. 2 nekorespondují popisovaná data v textu s prezentací 

dat v tabulce (týká se dosaženého vzdělání respondentů mužského pohlaví). Také 

nerozumím pojmu „téměř většina“, když z grafu lze vyčíst procentuální skóre 

odpovědi 81 % (s. 39).  Dále bych uvítala širší interpretaci získaných dat.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1, Studentka se v textu zamýšlí i nad tím, zda by nestálo za úvahu připravit pro rodiče seminář 

či přednášku na téma důležitosti dětské kresby. Jak by měla taková lekce vypadat?  

 

2, V závěru autorka navrhuje další hlubší poznání problematiky. Čím konkrétně by se chtěla 

ve své další práci zabývat?  



 

3, Zaznamenala autorka nějaké genderové rozdíly v kresebném projevu předškolních dívek a 

chlapců? Jaké? Reflektují tuto okolnost nějak i rodiče v dotaznících?  

 

4, Studentka na s. 20 uvádí „ Z výzkumů vyplývá, že ze všech výtvarných aktivit je kresba 

pro dítě nejvíc spontánní činností.“ Mohla by tuto tezi ilustrovat na ukázce konkrétních 

výzkumů?  

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: v závislosti na obhajobě –hodnotím mezi „velmi dobře“ a „dobře“.  

 

 

Podpis: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., katedra psychologie 


