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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma bakalářské práce je zajímavé a mohlo by být velkým přínosem pro praxi učitelek mateřských škol. 

Vzhledem k didaktickému zaměření, je zpracování tématu pro úroveň bakalářské práce náročným úkolem. 

Cíl práce je formulován srozumitelně a jasně. 

                        

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou. 
Autorka se snažila postihnout všechna teoretická východiska související s tématem práce, využila 20 

literárních a 4 internetové zdroje v souladu s citační normou. Některá východiska mohla být konkrétněji 

vztažena k tématu práce.  

              

 Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

V práci je formulováno 6 hypotéz v návaznosti na dílčí cíle v souladu s cílem práce.  

             

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Pro verifikaci hypotéz byl vytvořen vlastní dotazník. Z hlediska metodologie práce, je dotazník, za 

předpokladu pravdivého vyplnění, vhodnou metodou, ale v průběhu řešení práce se ukázalo, což si autorka 

plně uvědomuje a v závěru práce na to upozorňuje, že dotazník nebyl sestaven úplně vhodně.    

                       

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Problematické sestavení dotazníku se projevilo v interpretaci výsledků. Vyhodnocení dotazníku bylo velice 

komplikované. Autorka výsledky zpracovala do tabulek a grafů se stručným popisem.   

                        

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

V závěrech práce autorka verifikuje hypotézy a uvádí vlastní poznatky a ponaučení z průběhu řešení práce. 

            

Formální stránka práce. 
Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce. Bohužel se v práci vyskytují 

gramatické chyby a drobné překlepy. 

             

Celkové hodnocení práce. 

Zadané téma bylo náročné na zpracování a autorka se potýkala s řadou problematických kroků při jeho 

řešení. Pracovala však samostatně a snažila se najít východiska z nastalých komplikací. 

               

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:    

Jakou výzkumnou metodu byste příště použila při řešení daného tématu a proč? 

 

 

Datum:                       Podpis:  

 

 

 

 


