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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,  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.

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 empirické části          
A

          
B

             
C

          N

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A

          
B

             
C

          N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

         



Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

A
          
B

             
C

          N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ)           
A

          
B

             
C

          N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup)           
A

          
B

             
C

          N

Interpretační  úroveň empirických údajů           
A

          
B

             
C

          N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          N

C.   Slovní hodnocení a sdělení  autorce BP:
Autorka si zvolila ke své bakalářské práci  téma, které zřetelně  vymezuje její vztah k 

osobnosti J.A. Komenského a její přesvědčení, že i přes náročnost pochopení jeho myšlenek, 
některé  lze přiblížit i dětem předškolního věku.  S respektem k autenticitě pramene – Světa v 
obrazech - citlivě volila metody i způsob práce  dětí s touto Komenského publikací skutečně 
určenou  malým dětem  jako encyklopedii k seznámení se s celkem  světa.   
Celkově je práce  velmi kultivovaně formulována. 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:
Práce  má jasnou standardní strukturu.  Teoretická část  funkčně předchází  část empirickou, 

logická provázanost obou částí je zřejmá.
V teoretické části se jevila kapitola 2 – Didaktické zásady Komenského jako nezbytná k 
porozumění  Komenského vývoje vedoucího až k sepsání Světa v obrazech, avšak pro autorku jako 
obtížná, ulpívající převážně na citacích. Další kapitoly se již tohoto problému vyvarovaly.
Stěžejní část práce je zakotvena v empirické kapitole ,v níž autorka nejen vytvořila, ale především 
realizovala projekt  přiblížit dětem pojem „historický čas“. Pojetí času je jedním z nejdéle i 
nejobtížněji vytvářeného fenoménu v předškolním věku. Sama autorka  vyslovovala  obavu, zda je  
tento úkol  zvládnutelný, avšak její obavy se ukázaly jako liché.

Práci hodnotím  jako  přínosnou a autorsky angažovanou.
Při obhajobě BP by bylo vhodné zodpovědět následující otázky:

- Vazba tohoto druhu projektu na RVP eventuelně ŠVP.
- V čem autorka spatřovala největší obtíže  při práce?
- Kde jsou úskalí práce s historickým materiálem a úrovní chápání historického času předškolních 
dětí?
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.


