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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 lze označit za originální a zajímavé pro předškolní 
pedagogiku. Bakalářská práce se věnuje dílu, odkazu a reflexi myšlenek J. A. 
Komenského v současném předškolním vzdělávání. Autorka se v teoretické části snažila 
analyzovat pedagogické zásady J. A. Komenského. Závěrečné kapitoly teoretické části 
vhodně věnuje problematice dnešnímu pohledu na dítě, dětství a charakteristice 
předškolního věku a RVP PV. Praktická část je realizována formou projektu, kdy je dětem
předškolního věku nabídnuta možnost seznámení se pomocí autentických obrázků ve 
„Světe v obrazech“ s tématy lékařství, hry, hračky, škola v 17. století a jejich současném 
životě.

Bakalářská práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, které mají vyvážený 
poměr. Obě části jsou obsahově provázány, práce splňuje požadovaný rozsah normostran. 
V teoretické části autorka prokázala, že dokáže fundovaně pracovat s odbornými zdroji, 
které analyzuje a porovnává. O pečlivém přístupu k pochopení proměn učitelské profese 
svědčí bohatý seznam odborné literatury (s. 83 – 85), který autorka využila pro zpracování 
bakalářské práce.

Praktickou část autorka realizovala prostřednictvím vzdělávacího projektu. Oceňuji 
pečlivě promyšlenou metodologii výzkumného šetření a následnou evaluaci projektu.
Autorce se podařilo získat velké množství zajímavých dat.

Celkově se jedná o zdařilou bakalářskou práci, z které je patrno veliké nadšení autorky pro 
daný problém. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:
Na s. 8 by postačovalo, kdyby autorka odůvodnila volbu použitých metod práce, není 
třeba detailně popisovat jednotlivé metody, či je dokonce definovat.

Osobně si kladu otázku, zda připravený a realizovaný projekt je z hlediska volby tématu 
vhodný pro děti předškolního věku (seznámení se s osobností J. A. Komenského, 
porovnání témat v minulosti se současností) nebo je v plném zaujetí autorky částečně 
manipulativní. 



Náměty k diskusi při obhajobě BP:
1. V čem spatřujete hlavní přínos bakalářské práce pro vaši budoucí profesi učitelky 

mateřské školy? 
2. Na základě kterých konkrétních poznatků M. Vágnerové (s. 81) jste se ujistila, že 

projekt můžete uskutečnit a děti předškolního věku tak nebudou přetěžovány jeho 
realizací?

3. Čím si vysvětlujete nepochopení ze strany ředitelky mateřské školy, která se nepřála 
zařazení projektu do programu MŠ (s. 82) a naopak nadšení ředitele ZŠ
s uskutečněním besedy?

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


