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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. 

Výraznější 
nedostatky 
(doplnit příklady): 
Vysoký počet chyb 
v psaní čárek 
(např. strana 15, 
38, 40, 46), shoda 
podmětu 
s přísudkem (s. 27) 
a další. 

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 
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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 autorce BP: 
 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 
 

Bakalářská práce je věnovaná problematice pedagogického projektování v mateřské škole 
(MŠ). V teoretické části autorka charakterizuje projektovou metodu a projektové vyučování, 
uvádí historické údaje ke vzniku a rozvoji tohoto způsobu pedagogické práce v USA i na 
našem území. Věnuje se projektování v MŠ, úloze dítěte a učitelky v projektu. Poslední 
kapitola teoretické části se zabývá regionálními motivy, které autorka použila v konkrétním 
jím navrženém a realizovaném projektu v MŠ. V praktické části autorka přehledně prezentuje 
cíle, průběh i reflexi jednotlivých částí projektu (členěno na dny). V závěrečném shrnutí 
poznatků a následné diskusi reflektuje své zkušenosti z práce s projektem v MŠ.    
Celkově BP přináší vhled do problematiky projektování v MŠ a její přínos představuje 
především podrobně rozpracovaný a dokumentovaný projekt uskutečněný v rámci praktické 
části BP. 
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

 
Autorka naplnila formální požadavky na BP. Funkčně stanovila cíle výzkumného šetření, 

které také v BP splnila. Rovněž formulace výzkumných otázek pro realizované šetření 
navazuje na poznatky v teoretické části, která je funkčně provázána s realizací projektu 
popsaného v praktické části BP.  

V anotaci autorka uvádí, že byl proveden rozhovor s učitelkou a ředitelkou vybrané MŠ – 
rozhovor však nefiguruje mezi popsanými metodami v praktické části, v BP nejsou uvedeny 
otázky, na které se autorka pedagogů dotazovala, ani ve zpracování praktické části nejsou 
prezentovány výsledky uskutečněných rozhovorů, které jsou zmíněny v anotaci. Autorka by 
měla tento fakt při obhajobě vysvětlit. Kapitola 2.4 se nezabývá vztahem RVP PV a projektu, 
jak by bylo možné očekávat vzhledem k názvu kapitoly. Odkazy na citovanou literaturu 
v textu by bylo vhodné sjednotit s platnou normou ISO 690 dle poslední aktualizace. V textu 
BP se vyskytuje značný počet gramatických chyb. Autorka však dokázala čtivým jazykem, 
systematicky a detailně popsat uskutečněný projekt, přínosná je rovněž fotografická 
dokumentace, kterou doložila v přílohách BP. 
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Celkově se jedná o zdařilou práci.  
 
Náměty k diskusi při obhajobě BP: 
 

1) Definujte, co rozumíte pod pojmem „tematický celek“ – toto chybí v kapitole 2.1, 
přestože tato kapitola má objasňovat rozdíl mezi projektem a tematickým celkem. 
 

2) Zpracování realizovaného projektu značně vycházelo z rozhodnutí učitelky o jeho 
plánování i průběhu. Podobně také v teoretických kapitolách 2.2 a 2.3 vycházíte hodně 
především z aktivity učitelky a méně zohledňujete možnou iniciativu dětí 
v rozhodování o dalším směřování projektu, volbě činností a způsobu jejich realizace. 
Dokázala byste si představit i jiný pohled a přístup k plánování a postupu při 
realizaci projektu s dětmi v MŠ? 
 

 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                  

 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Podpis: 


