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Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem.  Teoretická část obsahuje 16 stránek, 

empirická část 63 stránek. 

Literární rešerše je kvalitní, zaměřuje se především na počáteční a objevené psaní 

v kontextu zahraničním i českém.  Zmiňuje české i zahraniční studie i literární zdroje. Působí 

promyšleně a ukazuje, že se studentka seznámila se základními pojmy, zdroji i východisky 

dané problematiky. 

V empirické části si autorka stanuvše následující výzkumné otázky:  

- Je psaní jména vhodným ukazatelem počátečního psaní?  

- Jak se projevuje objevené psaní zachycené pomocí zápisu jednoduchých slov?  

- Jsou mezi dětmi v předškolním věku výrazné rozdíly v osvojení písmen (grafémů) 

a schopnosti jejich zápisu? 

Autorka se věnuje popisu výzkumných otázek, popisu vzorku, zamýšlí se nad 

vzdělanostní strukturou rodičů v pražských mateřských školkách a tím, jak to může ovlivnit 

výzkum. Precizně popisuje výběr vzorku i postup při sběru dat. Je znát, že autorka dbá na 

seznámení čtenáře s přesnou strukturou své studie. 

V některých kapitolách (např. 3.7, 14) je členění do jednoho odstavce matoucí. Grafy, 

které jsou prezentovány v téže kapitole, by si zasloužily interpretaci nebo alespoň krátký 

popis výsledků. Takto je „veškerá fantazie ponechána na čtenáři“. 

Autorka měla k dispozici zajímavá data, která z mého hlediska nevytěžila, např. 

v korelacích jednotlivých testů jsou zajímavé vztahy, které by si zasloužily autorčiny 

pozornosti. Čtenář práce by mohl být potěšen, kdyby měl k dispozici autorčiny úvahy nad tím, 

co jednotlivé korelace mohou znamenat. 

Jako problematickou kapitolu spařuji č.21, ve které jsem se cítila poněkud ztracená, 

autorka zde ztratila svoje průvodcovství a čtení se stalo méně přehledné než v předchozích 

kapitolách.     

Studentka bohužel zůstává u popisné statistiky, ale nedělá seskupování a interpretaci. 

Zajímavý je popis rozdílnosti u jednotlivých mateřských školek a popis bilingvních dětí. 

 

Bakalářská práce splňuje podmínky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Hodnotím ji jako velmi dobrou s tím, že známka se může změnit v závislosti na 

průběhu obhajoby. 
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