
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

                                POSUDEK  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor/ka BP: Pavla JIRDÁSKOVÁ                                                                                     
Termín SZZ: květen 2014

Název BP: Univerzitní a firemní mateřské školy                                                                                         
Datum posudku: 12.5.14

Vedoucí práce PhDr Jana Kropáčková,PhD Oponentský
Posuzovatel: Posuzovatel: doc. Eva Opravilová,CSc 

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.

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 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 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:

Bakalářské práce se snaží sledovat problém, jehož rozbor vyžaduje přihlédnout k řadě 
faktorů.  Autorka vychází především z popisu a přetlumočení aktuálních mediálních 
(popularizačních) zdrojů. Jejich stanoviska přebírá bez rozboru a poněkud účelově jim 
podřizuje část vlastního šetření. Podle úvodního vyjádření má práce dva hlavní cíle : 1. 
zjistit názory u vybrané části respondentů  (ten se podařilo do jisté míry splnit) a 2. zjistit, 
zda jsou naplňovány všechny potřeby dítěte a požadavky rodičů. Tento cíl naplněn nebyl
vzhledem k tomu, že se nepodařilo  základní problém uchopit, rozebrat a pojmově utřídit 
(např. vymezit podmínky pro naplňování potřeb širokého věkového spektra dětí ve 
firemních školkách, utřídit souvislosti příčin a podmínek,  upozornit na přednosti a 
nedostatky těchto zařízení ). 
V teoretické části práce se uvádí řada vzájemně neprovázaných a nepřesných informací
( např. konstatování že v roce 1840 byla v Německu oficiálně otevřená mateřská škola a 
současně Froebel založil dětské zahrádky jako zařízení s hernami). Informace jsou
většinou vytržené z kontextu, bez uvedení souvislostí, vlastnímu  tématu vzdálené.
Přitom právě zamyšlení nad některými souvislostmi by bylo zajímavé (např. že první 
alternativní waldorfská škola byla vlastně firemní ).
Bez komentáře zůstává i výčet a konstatující popis firemních školek (včetně těch, které 
vznikly „na půdě“ nemocnic). Škoda, že se autorka nepokusila alespoň o částečnou 



komparaci, nehledala převažující tendence, přednosti a případná rizika, na jejichž základě 
by mohla dospět k určitému nadhledu. 
Za přínos práce možno považovat anketu k aktuální situaci na fakultě aktuální seznam  
zařízení .

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

Praktickou část zahrnuje trojí šetření. Nejzdařilejší je část, zjišťující konkrétní situaci 
mezi studenty a zaměstnanci Pedagogické fakulty UK, která je po stránce formální 
zpracována podle běžných zvyklostí a je škoda, že podrobně zpracované údaje z dotazníku 
preferují především kvantitativní hlediska. U druhé části (rozhovor) chybí  údaj, zda 
rozhovor vedla sama autorka. Třetí část je prakticky reflexe vlastních zkušeností ze 
souvislé praxe, která vypovídá o citlivém přístupu autorky k dětem ale ne o uspokojování 
potřeb a očekávání rodičů ve firemních školkách. (Je soukromá mateřská škola Tymiška 
školkou firemní ?)  
Závěry praktické části  jsou  převážně proklamativní a vzhledem k obecnosti
nepřekvapivé. Jako podpora argumentace slouží  nekomentované přílohy. 
Práce hledá odpovědi na řadu otázek poněkud chaoticky. Úvahám, dotazování i sledování 
by prospěl jasněji formulovaný  cíl,  stanovení  kritérií a přesnější užívání odborné 
terminologie. V rámci obhajoby by bylo žádoucí je alespoň částečně doplnit.

Náměty k diskusi při obhajobě BDP:

1. Jak souvisí první předškolní kurikulum se vznikem veřejné předškolně výchovné 
instituce a firemními školkami. 

2. Pokuste se vyjmenovat a utřídit důvody proč vznikaly a vznikají  veřejné předškolní 
instituce

3. Charakterizujte z pedagogického hlediska alespoň některé silné a slabé stránky 
univerzitních (firemních) mateřských škol.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE


