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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislost jednotlivých částí 
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná připravenost 
k řešení problematiky  

 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
Předložená bakalářská práce otevírá poměrně nové téma na poli českého pedagogického výzkumu – 
metodu Grunnlaget jako výukový program a jako jeden z prostředků snižování nerovností ve 
vzdělávání dětí, zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.  
Autorka zmínila mimo jiné jedno z úskalí našeho primárního vzdělávání, a to nedostatečnou flexibilitu 
v reakcích na potřeby jednotlivých dětí, jehož vyústěním je hledání efektivních kompenzačních 
mechanismů, např. již v oblasti školní připravenosti. V tomto kontextu G. Dejmková nabízí Grunnlaget 
jako metodu moderní a nosnou, neboť kompenzuje nedostatek předškolní přípravy, a to s důrazem na 
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pojmové myšlení. Poté se autorka podrobněji zabývá popisem několika technik. Uvádí rovněž 
postřehy z konkrétních zkušeností, využitelnost cvičení k různým výukovým záměrům.  
Bohužel ale z neotřelého tématu nevytěžuje téměř žádná svá zjištění, metoda je v práci spíše 
představena a propagována na několika kazuistikách. Výzkumně si autorka klade za cíl prokázat 
pozitivní vliv na snížení vzdělanostních nerovností, tento cíl ale naplňuje prostřednictvím několika 
anamnestických popisů a přepisu rozhovoru s odbornou pracovnicí předškolního klubu. 
 
V předložené práci spatřuji tato pozitiva:  

1. Přehled autorky o problematice, který je z textu patrný, včetně praktické zkušenosti. 
2. Obsah kapitoly 5 a 6 (autorka nezabíhá do zbytečných podrobností a přitom postihuje 

podstatná fakta o významu konceptuálního učení a metod jej rozvíjejících, dále popisuje 
základní principy Grunnlaget). 

 
K textu mám tyto připomínky: 
Právě proto, že autorka je v kontaktu s odbornými pracovníky metodu Grunnlaget aktivně užívajících, 
mohla ještě více využít příležitosti svého nebo jejich odborného vkladu. Přesahu předkládané práce 
do praxe by prospělo  

1. pečlivější naplánování výzkumné části, precizní formulace výzkumné otázky a volba 
výzkumných metod vedoucích k jejímu zodpovězení (pokud výzkumná otázka zní: je metoda 
Grunnlaget prostředkem ke snižování vzdělanostní nerovnosti?, pak odpověď na ni nelze 
nalézt v krátkých kazuistikách a jednom (dále nijak neanalyzovaném) rozhovoru 

2. logičtější koncept výzkumu, umožňující analýzu dat (v práci je např. naznačena jako metoda 
narrativní interview, ale rozhovor je pouze přepsán a shrnut, není dále pracováno se 
získanými daty 

3. provázanost kapitol – např. kapitoly o myšlení a řeči jsou nedostatečně uvedeny do kontextu 
cíle práce – proč je podstatné se v teoretické části myšlením a řečí zabývat? 

4. formální dopracování (chybějící část odstavce, zaměňování slov metoda x metodologie, málo 
precizní práce s citacemi apod.). 

 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

Kromě reakcí na výše uvedené připomínky navrhuji pro diskusi tyto otázky: 

 Jak naznačujete na str. 49, výsledky výzkumu „porovnáme se studiemi Pojmové učení…“, 
porovnání ale chybí. Můžete studie srovnat se svým zjištěním? 

 Spatřujete (s využitím své zkušenosti) vy sama nějaká rizika v neodborném využívání metody 
Grunnlaget? 

 
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
 
Navrhovaná klasifikace: dobře. 
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