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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 BP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora.

Mezi A a C- k cíli 
BP se váže

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.

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 souvisí s každodenním programovým režimem v MŠ, ale průzkumy realizace 
pobytu venku jsou spíše ojedinělé. Vypracování BP je proto přínosem k otevření a náhledu do 
dané problematiky. Teoretická část má očekávané náležitosti pro odbornou část (volba, 
zpracování a odkazy prostudovaných zdrojů ve vztahu k tématu BP, obsah je provázán s 
tématem), obsahuje i vlastní shrnutí nebo názory. V poslední kapitole je přiblížení 
vzdělávacích programů vybraných MŠ opět ve vztahu k řešené problematice. Praktická část 
má kapitoly s logickým uspořádáním struktury zjišťování pro typ akčního výzkumu, 
přínosného pro učitelovo prozkoumání i vlastní ped.práci. Autorka vybrala tři mateřské školy 
odlišného typu, což souviselo s jejím zájmem, srovnala výsledky a vztáhla je k výzkumným 
otázkám a cílům. V Diskuzi je zaznamenáno další přemýšlení o možnosti téma dál autorkou 
zpracovávat. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:
Autorka čerpá z literatury současné i více jak padesát let staré. Co vás k tomu vedlo? Našly 

se ve starší literatuře myšlenky podporující současné tendence, které však stále ještě 
nedokonale naplňují možnosti pobytu venku?
V posledních kapitolách autorka popisuje získané poznatky vyplývající ze dvou základních 
výzkumných metod (zodpovědně připravených) v kap. 9.3. Výsledky dále propojuje 
s výzkumnými otázkami (kap.9.4) a do Závěru (kap.11). Tato kapitola má kvalitu v 
soustředěnosti na vyhodnocení cílů formulovaných pro praktickou část, ale nepokouší se o 
vlastní stanovisko k zjištěné skutečnosti týkající se realizace pobytu dětí venku. (viz navržená 
diskuze).
Studentka prokázala schopnost dostatečné samostatnosti při zpracování BP a opravdový 
zájem o zpracovávanou problematiku. 
BP splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce a doporučuji ji k úspěšné obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě BP:
 Jak byste z výzkumných zdrojů, které jste pro BP získala, shrnula své stanovisko pro 

vhodné naplnění pobytu dětí venku? 
 Jaké základní argumenty byste použila pro učitelky MŠ, aby věnovaly více pozornosti 

k využití pobytu venku (viz poslední věta v Diskuzi).
 Co v daných MŠ bylo nejnevhodnější trávení času při pobytu venku, které jste 

pozorovala (nebo se z rozhovoru s učitelkami dozvěděla).
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje
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