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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 BP 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. 

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, 
překlepy. 

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 empirické 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 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup)            

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: 

Autorka se zabývá nanejvýš aktuálním tématem, jehož palčivost vystupuje do popředí 

zvláště v posledním desetiletí. Osobní vztah k tématu i hloubka ponoru  v něm jsou víc 

než zřejmé. Rozsah obou částí práce je vyvážený, funkčně jsou provázané, logicky 

strukturované. 

 

      Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

 

      Teoretická část  má logickou strukturu a rozhodně splňuje funkční předpolí části 

       praktické. Lze  vyslovit námitku proti  skutečnosti, že v kapitolách 1., 1.1, 1.2 a 1.3 je 

       text opřen téměř výhradně pouze o jeden zdroj, což  není přípustné. 

       Kap. 3  - je třeba uvádět  přesná  čísla paragrafů, pokud odkazujeme na zákonné normy.  

       Kromě toho, odkaz na (Česko, 2008) není uveden ve zdrojích. (s. 21) 

       Schází vysvětlivky zkratek či u cizojazyčných termínů bezprostřední uvedení překladu 

      do českého jazyka (např. MEN- s. 24) . 

 

      Praktická část, vystavěna na kazuistikách dvou mateřských škol je založena dobře. 

      Autorka  se obezřetně vyrovnala s otázkou zobecnění, není však  jasné, zda délka 

      prováděného pozorování je dostačující k závěrům, týkajícím se  přístupu učitelek k dětem.  

Regionální  specifika v závěru byla  pěkně zohledněna. 

 

Při obhajobě BP by bylo vhodné zodpovědět následující otázky: 

 

 Objasnit graf č. 6.1, s. 20. , tj. čím je způsoben úbytek obyvatelstva  polské národnosti 

      v ČR 

-     Srovnat obsah RVP PV a  obdobného polského dokumentu  tak, aby byly zřetelné 

      shody a rozdíly 

 Vysvětlit  formulaci: „Velkým pozitivem  je také návaznost předškolního na základní 

       vzdělávání v podobě  vymezení kompetencí  pedagogů předškolního vzdělávání“. 

      (s.58) 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 


