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1.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 DP 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.

Častější uvádění 
odlišného roku 
vydání lit.v textu a 
v seznamu
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.

2. 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 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 BP obsahuje rozkrývání pedagogické. práce při věkově homogenním a heterogenním 

seskupení dětí ve třídách MŠ. V podmínkách mateřskoškolské praxe je toto téma velmi 
diskutované. BP tímto přímo reaguje na potřeby praxe. Teoretická část obsahuje výběr kapitol, 
které se jednak k tématu vhodně váží a ve 4.kap. již připravují přímou návaznost na praktickou 
část. Tato druhá část si vytkla konkrétní výzkumné cíle a otázky zaměřené na rozkrytí 
pedagogické práce učitelek v rozsahu (vzorku respondentů) adekvátním pro charakter BP. 
Metodologie i vyhodnocení má kvalitativní charakter, který postihuje neformální sdělení učitelek 
v rozhovorech, data z pozorování a širší pohled učitelek z dotazníku. V diskuzi autorka kvalitně 
dále uvažuje nad rámec výzkumu, ale v souvislostech s jeho výsledky.
BP splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce, doporučuji ji k obhajobě.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:
Teoretická část obsahuje převážné čerpání z odborných zdrojů. Vše je zdokumentováno, i když se 
v některých případech objevují nepřesnosti nebo shlukování informací při interpretacích z odborné 
lit. např.s.11 (MMŠ,WMŠ), s.19. Na druhé straně je autorka schopna srovnávat názory vice autorů. 
V kap.1.3 chybí zmínka o moderních alternativách.
Ve více případech není stejný odkaz na rok vydání u odborného zdroje v textu a v seznamu lit. 
(např.s.13, 16,18, 29,30). A zřejmě ne úplně pochopené je uvádění „In“ v odkazu na zdroj literatury 
(proč na s. 23 a jinde není – s.25).
Formulace cílů je jasná a přímo propojená s výzkumnými otázkami. V celé praktické části je 
přehledné uspořádání jednotlivých kroků výzkumu, ve struktuře kritérií pro pozorování i v jejich 
vyhodnocování - přehledná orientace ve výsledcích. Přínosné je doplnění pozorování rozhovory 
s učitelkami a dotazníkem. Vhodné je zařazení pozorování ve všech třídách v jednom měsíci, lze 
chování dětí srovnávat.
Závěr obsahuje hlubší reflexi řešeného problému.

Náměty k diskusi při obhajobě BP:
- Jak je to s utvářením tříd v MŠ v moderních alternativách (a které to jsou)?
- Jak byste vysvětlila „Hra se dostává do neměnné podoby pod vlivem nedostatku přirozené 

inspirace.“ Kde se bere ten nedostatek u dětí 4-5 letých- s. 30. 
- Jak si vysvětlujete vnímanou výhodu menší fyzické a psychické náročnosti u učitelek ve 

věk. heterogenním uspořádání? (s.64)
- Jaký je váš názor na uváděnou výhodu „jednotné přípravy“ učitelek ve věk. 

homogen.třídách-s. 63,posl.ods.- s vysvětlením, že jde v těchto třídách o „přibližně 
stejnou úroveň tělesnou, kognitivní, psychickou, sociální“. Jevila se vám stejná úroveň dětí 
v těchto třídách při pozorování?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                     NE
Návrh hodnocení:
Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
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