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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, ale 

drobné nedostatky 

v  citacích 

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 diplomové 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 DP: 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Diplomovou práci studentky oboru Pedagogika předškolního věku považuji vhodně zvolenou vzhledem 

k oboru – hra je nejdůležitější činností dítěte předškolního věku a má svoje uplatnění i v předškolním 

vzdělávání. Učitelka mateřské školy může hrové činnosti zahrnovat do vzdělávání a právě na tento aspekt se 

diplomantka zaměřila – sledovala, jak se liší dvě učitelky z tohoto pohledu.   

Samotné zpracování se postupně vyvíjelo, autorka prošla procesem hledání vhodných přístupů ke sledování 

hrových činností. Pracovala samostatně a se zájmem, využívala kvalitativních postupů pro sběr dat.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

1) Teoretické aspekty práce: Práce je vhodně strukturována, tematicky je teoretická část velmi široká. První 

kapitola se zabývá charakteristikami dětské hry z toho nejobecnějšího hlediska, druhá kapitola pak volnou 

hrou, třetí hrou řízenou. Ve čtvrté a páté kapitole jde již k užití volné a řízené hry v předškolním vzdělávání. 

V této části autorka musela hodně redukovat, snažila se vybrat to podstatné, bohužel v některých částech 

převažují seznamy než vlastní text (např. charakteristiky či typologie her).   

Drobné prohřešky jsou v odkazech na literaturu – nesprávné uvádění údajů (např. uvádění stran i tehdy, kdy 

se nejedná o přímou citaci, viz s. 10, Vágnerová, 2005, těchto případů je však více). Chybí také označení 

některých zdrojů dle systému Theses, shoda je však menší než 5 %, a tedy není problémová. Přesto bych 

doporučovala, aby autorka prošla dokument kontrolující plagiátorství a formou errat opravila chybějící 

zdroje. Jedná se pasáž, ve které pracuje s dětskou literaturou (Příloha 7, Hra na Meluzínu, chybí odkaz – 

shoda s dvěma jinými dokumenty). Systém také označil zdroje v souhrnné literatuře (navíc se jeví, že jeden 

dokument je zde počítán víckrát), což považuji spíše za chybu systému. Je jasné, že se v literatuře objevují 

tituly, se kterými pracoval i jiný autor! Text je původní, obsah nikdy nebyl kopírován, škoda této nepřesnosti 

ve hře na Meluzínu.  

Práci by prospěla i pečlivější korektura (s. 118, Dále hráli děti hru…) aj. 

2) Empirická část je přehledná, nechybí cíle a výzkumné otázky, metodika práce, nálezy a interpretace. 

Autorka pracovala se dvěma učitelkami, pomocí pozorování se snaží identifikovat shodné a rozdílné prvky 

využití hrových činností (volných i řízených) v jejich práci s předškoláky. Autorka si vybrala dvě učitelky, 

které, jak uvádí, se liší v přístupech ke hře – v kvalitativní metodologii je tento postup možný, že se pracuje 

s menším vzorkem. Přesto by si zkoumaný vzorek možná zasloužil ještě větší popis, na základě jakých 

konkrétních kritérií si učitelky vybrala.  

3) Celkový přínos práce: lze ocenit, že autorka chápe důležitost obou aspektů hry – volné i řízené, že je 

schopna kriticky pracovat s možnostmi i limity obou přístupů v práci učitelky mateřské školy. Nepřiklání se 

ani k jednomu přístupu, dovede zvažovat osobnost učitelky i osobnost dětí, ale také konkrétní situaci a cíle, 

které mohou být v pozadí užití volné a řízené hry. Ocenit lze i kategorizaci jevů z pozorování.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP:  

1) Autorka si vybrala dvě učitelky, které pozorovala v prostředí mateřské školy z hlediska jejich přístupu ke 

hře. Došlo v průběhu řešení práce k nějakému prolínání rozpoznaných charakteristiky učitelek? Tedy že se 

objevily přístupy, které nebyly očekávány, které byly překvapivé u konkrétní učitelky?  

2) Prosím o zhodnocení práce se záznamovými archy pro pozorování. Co se autorka naučila? Jak by při 

konstrukci pozorovacího archu postupovala dnes, pokud by měla zúročit nabyté zkušenosti?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Podpis: doc. Dr. Anna Kucharská, Ph.D., katedra psychologie 


