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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,  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): 

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 

          



 

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  úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení  autorce BP: 

 Autorka si zvolila ke své bakalářské práci  téma, které není v kontextu současné proměny  

českého vzdělávacího prostředí dostatečně frekventováno.  Inkluze dětí  s odlišným  mateřským 

jazykem do českého vzdělávacího  systému je sice již legislativně ošetřena, ale vzhledem k 

relativně malému počtu těchto dětí se nedostatečně rozvíjí metodická pomoc učitelům i  tvorba 

metodických materiálů, které by  překonávání jazykových bariér těmto dětem usnadnily. Navíc by  

teoretická podpora   neměla být  ponechána pouze na bedrech neziskových organizací bez  hlubšího 

angažmá státu, který se tím zříká své odpovědnosti. Vždyť sociální  začleňování je výrazně  opřeno 

o jazykový aspekt.Autorka prokázala schopnost  nejen orientace, ale i hlubokého ponoru do 

problematiky a v rámci komparace dvou odlišných přístupů – českého a německého,- , zpřístupnila  

německý důraz na vnímání dětí s odlišným mateřským jazykem a respekt k němu již od raného 

věku. 

Celkově je práce  velmi kultivovaně formulována.  

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

  Práce je dokladem autorčina vývoje v porozumění principům komparace, ale také 

především  schopnosti nalézat inspiraci  ve formách i metodách  v jedné z německých spolkových 

zemí (Hamburk) již  prověřených. Struktura je funkční  a logická, zvláště je třeba ocenit důraz 

kladený na vhodné metodologické ukotvení včetně  případových studií dobré praxe. 

  

Drobná připomínka směřuje k tomu, že autorka téměř nevyužila  tištěných zdrojů a práci opřela 

převážně o  internetové odkazy. U práce takovéto kvality se domnívám, že by tento aspekt neměl 

být autorkou opomenut. 

 

 Práci hodnotím  jako vysoce přínosnou a autorsky angažovanou. 

Při obhajobě BP by bylo vhodné zodpovědět následující otázky: 

 

- Srovnejte cíle  a přístupy k jazykové podpoře  dětí s migračním původem ve spolk. zemi Hamburk 

a České republice. 

- V čem se autorka domnívá, že  by česká předškolní výchova mohla být inspirována německou 

situací? 

-  Které z uplatňovaných německých prohramů pro jazykovou podporu  by mohly být úspěšné v 

českém prostředí? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 


