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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 vysoce aktuální a přínosné pro předškolní pedagogiku. Bakalářská 
práce se věnuje možnostem využití pobytu venku v předškolním vzdělávání. V teoretické 
části se autorka věnuje vývoji předškolního dítěte a jeho potřebám a významu hry. Dále 
charakterizuje přínosy pobytu venku pro dítě předškolního věku. Tuto kapitolu považuji 
za velmi cennou část bakalářské práce, neboť autorka práce se snaží velmi citlivě 
analyzovat přínos nejenom ze zdravotního hlediska, ale taktéž z kognitivního, sociálního a 
emocionálního. Je škoda, že hlavní argumentaci staví pouze na názorech Fottové a 
Jančaříkové s Kapuciánovou.

Bakalářská práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, které mají vyvážený 
poměr. Obě části jsou obsahově provázány, práce splňuje požadovaný rozsah normostran. 

Praktickou část autorka realizovala jako kvalitativní výzkum prostřednictvím kombinace
výzkumných metod: pozorování a rozhovor. Autorka nepřesně formulovala problém 
výzkumu: Jak vybrané mateřské školy využívají pobyt dětí venku, neboť v jednom případě 
výzkumné šetření nerealizovala v instituci mateřské školy. V bakalářské práci jsem 
nedohledala ukázku vyplněného pozorovacího archu, doporučuji autorce, aby ho 
v průběhu obhajoby detailněji představila, případně ho ještě v rámci errat vložila jako 
přílohu k bakalářské práci.

Autorce se podařilo získat velké množství dat, které citlivě interpretuje. Určitě by bylo 
možné je ještě dále analyzovat.

Celkově se jedná o velmi zdařilou bakalářskou práci, z které je patrno nadšení autorky pro 
daný problém. Oceňuji volbu vlastního tématu i citlivé zpracování.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

K vyšší kvalitě bakalářské práce by jistě přispělo využití aktuálních zdrojů. Nesouhlasím 
s tvrzením autorky, které prezentuje na s. 14: Informace budu čerpat z knihy z let 60. 
minulého století, jelikož v průběhu let nebyl této problematice, ze stran odborníků, 
věnován bližší zřetel…“  Doporučuji, aby v průběhu obhajoby doplnila názory dalších 
autorů (např. Šircová I., Cornell J., Strakatá, M, Kalábová N. a další). 



Drobné chybičky byly shledány při práci s odbornou literaturou. Konkrétně chybí v 
seznamu literatury zdroj ze s. 11 (Leachová, 1998), nejednotnost v přímých citacích (na s. 
29 studentka používá zkratku str., avšak na s. 26 zkratku „s“).  V kapitole č. 3 provádíte 
analýzu pobytu venku v legislativních dokumentech, je škoda, že nezmiňujete, že RVP PV 
byl k 1. 9. 2016 novelizován v souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a č. 
178/2016. Z tohoto důvodu nepřesně uvádí, že lesní mateřské školy nejsou zařazeny do 
rejstříku škol a školských zařízení. Doporučuji autorce, aby si prostudovala webové 
stránky asociace lesních mateřských škol, kde je např. informace o hygienické vyhlášce 
pro lesní mateřské školy http://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/hygienicka-
vyhlaska-pro-lesni-skolky.html

Náměty k diskusi při obhajobě BP:

1. Formulujte přesněji vymezení problému vaší bakalářské práce (s. 32).
2. Upřesněte, jak je to se zařazením lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských 

zařízení v souvislosti s novelou školského zákona(viz. s. 27).
3. Charakterizujte, jak chápete špatné počasí (s. 38).
4. Objasněte, proč jste do výzkumného vzorku zařadila dětský klub? 
5. Pokuste se zobecnit základní principy efektivního využívání pobytu venku 

v předškolním vzdělávání. 

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.


