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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:
Téma bakalářské práce přínosné pro předškolní pedagogiku, neboť se mu nevěnuje 
dostatečná pozornost v rámci výzkumu. Bakalářská práce se věnuje problematice 
pedagogické práce učitelek ve věkově homogenních a heterogenních třídách mateřské 
školy.
V teoretické části se autorka pokusila o shrnutí základních informací o uspořádání 
současných mateřských škol, které vhodně doplňuje charakteristikou vývoje dítěte 
předškolního věku z hlediska fyzického, kognitivního, emočního a sociálního. V první 
kapitole kategorizuje mateřské školy, avšak není zcela jasné, jaké kritérium pro dělení 
zvolila, neboť chybí např. církevní mateřské školy. Ve druhé kapitole se studentka věnuje 
problematice dítěte předškolního věku a ve třetí kapitole pozici učitelky v mateřské škole.
Tuto kapitolu považuji za velmi cennou část bakalářské práce, neboť autorka práce se 
snaží velmi citlivě analyzovat práci učitelky mateřské školy v osobnostně orientovaném 
modelu předškolního vzdělávání. Je škoda, že hlavní argumentaci v této kapitole neoplnila 
výzkumnými poznatky z monografiií Burkovičové, Syslové a nedoplnila např. 
informacemi z pedagogických časopisů, či sborníků, neboť této problematice v poslední 
době je věnována zvýšená pozornost. Provázanost teoretické a praktické části je patrná 
především ze čtvrté kapitoly, která je věnována dílčím specifikům (přínosy a rizika) 
věkově heterogenně a homogenně uspořádaným třídám mateřských škol.

Bakalářská práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, které mají vyvážený 
poměr. Obě části jsou obsahově provázány, práce splňuje požadovaný rozsah normostran, 
který je mírně překročen. Autorka detailně popisuje organizaci výzkumného šetření, 
domnívám se, že je zbytečné popisovat jednotlivé typy pozorování, rozhovoru 
postačovalo by pouze objasnit volbu daného typu v realizovaném výzkumném šetření (s. 
35, 36-37).

Praktická část je zaměřena na výzkum ve věkově homogenních a heterogenních třídách 
mateřské školy. Cílem tohoto výzkumného šetření bylo popsat rozdíly v práci učitelky v 
těchto seskupeních. Praktickou část autorka realizovala jako kombinaci kvalitativního a 
kvantitativního výzkumu prostřednictvím 3 výzkumných metod: pozorování, rozhovor a 
dotazník. Autorce se podařilo získat velké množství dat, které citlivě interpretuje. Určitě 
by bylo možné je ještě dále analyzovat. Osobně se zamýšlím, zda by nebylo vhodnější 
výzkum zaměřit pouze kvalitativním či kvantitativním směrem (rozšířit vzorek, 32 
učitelek je velmi malý soubor respondentů), protože takto není možno jasně odlišit, zda se 
opravdu jedná o rozdíly věkově homogenních či heterogenních tříd nebo rozdíly 
v přístupu vysokoškolsky či středoškolsky vzdělané učitelky mateřské školy, do jaké míry 



sehrává roli délka pedagogické praxe (1 respondentka s praxí 2 roky, jiná s praxí 41 let 
atd.).

I přes uvedené dílčí připomínky se celkově jedná o velmi zajímavou a pečlivě 
zpracovanou bakalářskou práci, z které je patrno nadšení autorky pro daný 
problém. Oceňuji volbu vlastního tématu a citlivé zpracování získaných dat, kdy si 
autorka uvědomuje velikost vzorku a nezobecňuje závěry. Pokud bude studentka 
dále pokračovat ve studiu, tak doporučuji, aby se danému tématu hlouběji věnovala.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

K vyšší kvalitě bakalářské práce by jistě přispělo používání primárních zdrojů např. na s. 
9, kdy studentka odkazuje na Bílou knihu a RVP PV prostřednictvím zdroje Průcha, 
Koťátková, s. 14 potřeby Matějčka prezentované prostřednictvím druhotného zdroje 
Krejčová, Kargerová, Syslová, na s. 29 chybí primární zdroj longitudinální studie, dále na 
s. 11 není jasný autor zdroje (in Jeřábková), na s. 18 jde pravděpodobně o chybné jméno
autorky Krejčiříková atd. V práci autorka několikrát používá odkaz na základní 
kurikulární dokument RVP PV, avšak pokaždé s jiným rokem vydání (2004, 2016, 2017), 
což by bylo v pořádku, pokud by tyto verze měla uvedeny i v závěrečném seznamu 
použité literatury. Prosím autorku, aby v průběhu obhajoby objasnila, zda se jednalo o 
chybu nebo opravdu o záměr, kdy chtěla rozlišit rozdíly v jednotlivých verzích 
revidovaného RVP PV.

Nesouhlasím s tvrzením autorky, které prezentuje na s. 10: Tato možnost rozdělování dětí 
vznikla až po roce 1990, do této doby byly vzhledem k metodám práce a jejímu obsahu 
přísně děleny na třídy dle věku (Koťátková, 2008) Doporučuji autorce, aby v průběhu 
obhajoby objasnila toto tvrzení, neboť v následujícím textu (podkapitola 1.2) z historické 
analýzy vyplývá jiná skutečnost, dále doporučuji, aby doplnila názory dalších autorů
(např. Opravilová, Uhlířová, Šmelová atd.). 

Náměty k diskusi při obhajobě BP:

1. Na s. 10 konstatujete, že současné průzkumy ukazují, že seskupení dětí do tříd věkově 
homogenních a věkově heterogenních je v poměru jedna ku jedné (Koťátková, 2013), 
avšak neuvádíte, zda jste si tuto informaci ověřovala např. studiem Výročních zpráv 
ČSI nebo na MŠMT. V současné době některé mateřské školy oddělují děti dle věku 
(především dvouleté děti a děti před vstupem do ZŠ).

2. Vydefinujte Vámi používané označení „standardní mateřské školy, mateřské školy s 
upraveným vzdělávacím programem a školy alternativní“ (viz. s. 10).

3. Vysvětlete kategorizaci (s. 26) věkově homogenně uspořádaných tříd, konkrétně 
kategorii 2-4, kde jsou však děti různého věku.

4. Objasněte formulaci vámi stanoveného cíle (s. 34) Orientace v přípravě, průběhu 
pedagogické práce a formulovat případné rozdíly? 

5. Jak byl proveden výběr mateřských škol, kam byly rozeslány dotazníky, jednalo se o 
reprezentativní vzorek?

6. Pokuste se zobecnit základní přínosy a rizika věkově homogenně či heterogenně 
uspořádaných tříd v mateřské škole z hlediska novely školského zákona, která zavádí 
povinné předškolní vzdělávání a vzdělávání dvouletých dětí.

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


