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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.

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:
Zvolné téma bakalářské práce je tématem, které bývá často zpracováváno v bakalářských 
či diplomových prací, přesto je pro současnou pedagogickou praxi přínosné. Je škoda, že 
autorka neprovedla analýzu, případně komparaci již zpracovaných bakalářských a 
diplomových prací věnovaných problematice spolupráce rodiny a mateřské školy a 
neprezentovala výsledky dostupných výzkumných šetření v této oblasti. Práci by taktéž 
prospělo, kdyby autorka čerpala z více zdrojů (odborné články, výzkumy atd.) a používala 
by raději primární zdroje než sekundární (s. 13 Bečvářová, s. 15 Havlínová atd.).

Osobně postrádám, že autorka např. nevyužila následující odborné zdroje: Syslová, Z. a 
kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, kde je třetí kapitola publikace věnována speciálně 
problematice spolupráci mateřské školy, Průcha, J. a kol. Pedagogická encyklopedie, kde 
je problematice školy a rodičů věnována 7. kapitola oddílu B., či odborné články 
Viktorové, I., Štěcha, S. v časopise Pedagogika atd., což by jistě přispělo k vyšší kvalitě 
teoretické části práce, neboť takto se jedná pouze o kompilát náhodně vybraných 
odborných názorů. 

Určitou výtku mám k celkovému rozsahu teoretické práce (40 s. textu), což svědčí o tom, 
že autorka nedokázala vybrat podstatné a definovat si základní okruh zkoumaného 
problému.

Za nosnou část bakalářské práce osobně považuji kapitolu č. 3, kterou autorka věnovala 
instituci mateřské školy, především vztahu rodiny a mateřské školy a čtvrtou kapitolu, 
která je zaměřena na problematiku spolupráce. U teoretické části bohužel postrádám určité 
„vyvrcholení“ v podobě alespoň sumarizovaného shrnutí, které by byl logickým 
přemostěním mezi teoretickou a praktickou částí.

Bakalářská práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, které mají sice 
vyvážený poměr, ale celkový počet stran vysoce přesahuje požadavky kladené na 
bakalářské práce v daném oboru (celkově postačuje cca 40 normostran). Předložená 
bakalářská práce má 90 normostran, což je více než požadavek na diplomové práce 
v daném oboru. Doporučuji autorce, aby se v průběhu obhajoby zamyslela nad případnou 
redukcí vlastního textu a navrhla, kde ji mohla realizovat.



Praktická část je realizována pouze formou dotazníkového šetření mezi rodiči dětí a 
učitelkami mateřských škol. Přínosem praktické části je získání vysokého množství dat 
díky vysoké návratnosti (41 %). Návratnost dotazníků u jednotlivých skupin respondentů 
(zvlášť rodiče a zvlášť učitelky) je nelogicky zařazena pod podkapitolou Interpretace dat 
(s. 88). V práci není uvedeno, jak konkrétně byl proveden výběr respondentů (mateřské 
školy vesnické, městské, 1 pracující dle programu Začít spolu – s. 59). V dotazníku není 
položka, která by nějakým způsobem charakterizovala respondenta (věk, vzdělání, 
mateřská škola vesnická či městská, školní vzdělávací program atd.). S ohledem na typ 
výzkumného šetření považuji za zbytečnou a nevhodnou formulaci hypotéz. Postačovalo 
by vhodné formulování výzkumných otázek (s. 47).

Autorka velmi pečlivě vyhodnocovala jednotlivé otázky (o čemž svědčí i rozsáhlý přehled 
příloh), které se průběžně snažila i interpretovat, proto považuji za nelogické zařazení 
podkapitoly 7.3 Interpretace dat s obsahem, který by logicky zapadl do charakteristiky 
výzkumného souboru.

Oceňuji, že autorka realizovala a prezentuje výsledky svého předvýzkumu, avšak 
s ohledem na rozsah práce by stačilo stručnější informování (cca 10,5 s.). Dále bych 
pochválila snahu autorky za shrnutí výsledků praktické části, kdy se pokusila nejenom 
sumarizovat získaná data, ale vypořádat se s nimi k stanoveným „hypotézám“, na což 
vhodně navázala diskuzí.

Praktickou část hodnotím jako zdařilejší, než část teoretickou. Přes výše uvedené 
připomínky považuji bakalářskou práci především díky realizovanému 
výzkumnému šetření, interpretaci získaných dat, kvalitnímu shrnutí a závěru celé 
práce za přínosnou.  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

V teoretické části bakalářské sumarizovala autorka základní informace, ale je škoda, že 
zůstává většinou pouze u popisu, nesnaží se o analýzu či komparaci. Bohužel v někdy 
nepřesně či nešťastně interpretuje některé názory nebo vkládá osobní soudy, které nemá 
argumentačně podloženy: např.:
s. 9  „význam hry jako zkoušení si různých sociálních rolí i technických znalostí…“
s. 10. „ Desatero pro rodiče předškoláka svazuje některé učitelky v jejich výchovné 
činnosti, podrývá spontánnost a hravost dětí…“
s. 14 „Současné dítě má velice omezenou možnost pohybu, protože u něho převládají 
počítačové hry a různé technické vymoženosti.“
s. 20 „střídavá péče přináší nemalé problémy ve vývoji dítěte…“

Prosím o objasnění autorky, proč se odlišuje název podkapitoly 7.2.3 v osnově od názvu 
podkapitoly přímo v textu (Zpracování výsledků z vlastního šetření – předělat na původní) 
a co má vystihovat.

Ve výtisku bakalářské práce, kterou jsem oponovala je svázána s. 60 2x.

Přes uvedené nedostatky se jedná celkově o bakalářskou práci, z které je patrno veliké 
nadšení autorky pro daný problém a taktéž erudice v pedagogické praxi, což dokládají 
výsledky jejího předvýzkumu. Vysoce hodnotím, že si autorka uvědomila přínos tohoto 
předvýzkumu pro vlastní praxi (s. 58).



Náměty k diskusi při obhajobě BP:
1. V čem spatřujete hlavní přínos bakalářské práce ve srovnání s ostatními kvalifikačními 

pracemi?
2. Objasněte, proč na s. 13 u významu mateřské školy zdůrazňujete předčtenářskou 

gramotnost a nezmiňujete i další pregramotnosti (matematickou, přírodovědnou, 
polytechnickou atd.).

3. Vysvětlete, jak chápete termín partnerství (v anotaci práce uvádíte, že bude objasněn, 
avšak v teoretické části jsem nedohledala). Chápete nějaký rozdíl mezi termínem 
partnerství a spolupráce? A v této souvislosti objasněte, proč výměnu informací jste 
při vyhodnocování získaných dat (s. 60) chápala jako nepřesnou odpověď, přestože 
někteří rodiče vidí problémy ve spolupráci právě v neinformovanosti (s. 65).

4. Domníváte se, že jste vhodně formulovat cíl s ohledem na zvolený okruh respondentů 
(Jak se dá zkvalitnit spolupráce školy a rodiny, aby pracovaly jako celek a to v zájmu 
dítěte?)

5. Domníváte se, že by výsledky vašeho výzkumného šetření mohly mít jinou 
vypovídající hodnotu, pokud byste:
a) oslovila okruh respondentů, které spojuje konkrétní mateřská škola? (např. u otázky 
Je pro důležité, aby MŠ nabízela zájmové kroužky) V této otázce se totiž diametrálně 
liší názory rodičů a pedagogů.
b) zjišťovala věk, pedagogickou praxi, případně vzdělávání u učitelek mateřských škol
c) zjišťovala věk, vzdělání, pohlaví atd. u rodičů.

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním 
oboru Učitelství pro mateřské školy a nevykazuje žádnou výraznou shodu v systému 
Theses.cz s jiným dokumentem.


