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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.

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:

Téma bakalářské práce se věnuje aktuálnímu problému nově vznikajících univerzitních a 
firemních mateřských škol. Z práce je sice patrno nadšení autorky, avšak práce bohužel 
působí mírně roztříštěným dojmem, neboť autorka sleduje současně několik problémů, 
které bohužel pouze otevře, naznačí, ale neanalyzuje do hloubky. Po formální stránce 
bakalářská práce splňuje požadovaná kritéria, práce je tradičně rozdělena na teoretickou a 
praktickou část. Teoretická část je popisná, nejde k podstatě problému. Autorka pouze 
konstatuje, co dohledala v odborné literatuře a někdy tyto informace mírně 
dezinterpretuje. Jednotlivé univerzitní mateřské školy jsou sice popsány, ale již chybí 
jejich komparace.

Kvalitu práce bohužel snižuje skutečnost, že autorka osobně nenavštívila žádnou 
univerzitní mateřskou školu, což ji neumožnilo provést hlubší analýzu, jak jsou zajištěny 
podmínky pro vzdělávání dětí předškolního věku taktéž zda jsou respektovány a 
naplňovány potřeby a zájmy všech dětí.

Autorka si stanovila 2 cíle práce: zjistit, jaký názor mají pracovníci a studenti PedF UK 
v Praze na případné zřízení univerzitní mateřské školy. Tento cíl byl naplněn, avšak druhý 
cíl se autorce nepodařilo zcela naplnit. Z tohoto důvodu doporučuji, aby se autorka 
pokusila v průběhu obhajoby objasnit silné a slabé stránky univerzitních a firemních 
mateřských škol s ohledem na potřeby dětí.



Výzkumné šetření autorka realizovala prostřednictvím kombinace metod: dotazník, 
rozhovor a pozorování, čímž se autorce podařilo získat zajímavá data, která bohužel 
v závěru zcela nevytěžila.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

Autorka v rámci praktické části realizovala 3 výzkumná šetření. První část výzkumného 
šetření byla organizována formou dotazníkové šetření mezi studenty a zaměstnanci PedF 
UK v Praze část, zjišťující konkrétní situaci mezi studenty a zaměstnanci Pedagogické 
fakulty UK, které autorka velmi dobře zpracovala.  Druhá část byla realizována formou 
rozhovoru, jak již bylo uvedeno výše, je velká škoda, že autorka nenavštívila osobně 
žádnou z univerzitních mateřských škol, aby měla možnost porovnání a taktéž většího 
nadhledu. Třetí část autorka zpracovala formou reflexe vlastních zkušeností ze souvislé 
praxe. Z této části je nejvíce patrné nadšení autorky, schopnost kvalitní pedagogické 
reflexe a její pedagogický cit. Je škoda, že autorka nedokázala v závěru více vytěžit 
získaná data.

I přes výše uvedené výtky však předložená práce splňuje požadavky, kladené na 
bakalářské práce, proto ji doporučuji k obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě BP:

1. Zamyslete se nad významem univerzitních mateřských škol a zobecněte jejich silné a 
slabé stránky. Totéž učiňte u firemních mateřských škol. 

2. Jaký je váš osobní názor na zřízení tzv. „směnové mateřské školy“, jak uvádíte 
v praktické části. Spatřujete případná rizika tohoto zařízení? Jelikož v tomto zařízení 
pracujete, jak se vám daří naplňovat principy osobnostně orientované předškolní 
výchovy a respektování individuálních a věkových specifik dětí starších tří let a 
mladších tří let.

3. Připravte si argumenty pro obhájení případného vzniku univerzitní mateřské školy na 
PedF UK v Praze.

4. Jaký přínos této bakalářské práce spatřujete pro vaši pedagogickou praxi?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE


