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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 ve 

zpracování 

elektronických 

zdrojů a jejich 

odkazů v textu. 

Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního textu. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neoBPovídá 

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  

v 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                                            
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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: 

 

Autorka se ve své bakalářské práci věnovala otázce vzdělávání dětí s odlišným mateřským 

jazykem (dále OMJ) v předškolních zařízeních v Německu a v České republice. V teoretické 

části BP analyzovala rámcové legislativní a kurikulární podmínky pro vzdělávání těchto dětí 

v Německu (zvl. spolkové zemi Hamburk) a v ČR. Pojednala také o proměňující se 

demografické a imigrační situaci v obou zemích.  Popsala a komparovala podpůrná jazyková 

opatření pro vzdělávání dětí s OMJ v Německu a v ČR. Vytvořila tak východisko pro 

zpracování praktické části BP. V praktické části autorka nejprve zakotvuje šetření 

z metodologického hlediska. Z hlediska realizace výzkumného šetření byl přínosem kontakt 

autorky a znalost sledovaného předškolního zařízení v Německu v letech předcházejících 

výzkumu, což usnadnilo směřování výzkumu i vymezení sledovaných okruhů. Autorka 

uvedla nejdříve podmínky pedagogické práce v obou sledovaných předškolních zařízeních a 

dále systematicky sledovala vybrané problémy v obou předškolních zařízeních.  

Autorka ve zpracování BP prokázala porozumění dané problematice, stejně tak jako 

schopnost pracovat s dokumenty povahy cizojazyčné provenience a zorientovat se ve značně 

nepřehledné situaci německého systému zajištění předškolní výchovy a jazykové podpory 

dětem s OMJ.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

 

Bakalářská práce je jasně strukturovaná a všechny její části jsou opodstatněné a vnitřně 

provázané. Obsah práce je podán kultivovaným a odborným jazykem. Přínosem je také 

fotografická dokumentace a tabulkový aparát v příloze. Pro detailnější seznámení 

s konkrétním poskytováním jazykové podpory dětem s OMJ by bylo nutné strávit v zahraničí 

delší čas a realizovat další pozorování, což by ovšem přesáhlo rámec BP. Vzhledem 

k autorčině aktivnímu zapojení do inovativních opatření ve sledované mateřské škole v ČR by 

jistě bylo přínosem ve výzkumu pokračovat a uplatnit získané poznatky pro rozvoj vzdělávání 

dětí s OMJ. Autorka na několika málo místech užila zkratky MŠ i v kontextu německého 

předškolního zařízení, což se z hlediska vžitého pojmosloví není zcela přesné. 
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Celkový přínos BP hodnotím jako významný a zpracování BP jako zdařilé, neboť 

mezinárodní komparace umožňuje reflektovanější pohled na vlastní pedagogickou praxi a 

poskytuje řadu podnětů pro její rozvoj. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 

1) Vysvětlete vztah a užití pojmu denní péče v kontextu německé předškolní výchovy. 

Jaký je vztah pojmu Tageseinrichtung k označení Kindergarten a 

(Kinder)Tageseinrichtung z hlediska zákona? 

2) Jaké další perspektivy rozvoje jazykové podpory pro děti s OMJ ve Vaší MŠ Vám 

vyvstaly v průběhu zpracování BP?  

3) Jak byste doporučila upravit stávající rámcové podmínky pro vzdělávání dětí s OMJ 

v mateřských školách, aby bylo možné efektivněji podporovat začlenění a vzdělávání 

těchto dětí?  

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


