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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 (např. 
s 33, 36 atd.)

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:

Oceňuji aktuálnost zvoleného tématu pro předškolní pedagogiku, které autorka zaměřila na 
rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku, konkrétně prostřednictvím interakce 
s rodiči. Autorka se věnuje problematice hmatové knihy jako média vhodného pro rozvíjení 
čtenářské pregramotnosti u dítěte ve věku dvou až tří let v rodinném prostředí. V teoretické
části autorka výborně vymezuje pojem hmatové knihy, objasňuje současné trendy a možnosti 
využití hmatových knih. Vysoce hodnotím kritickou analýzu různých pojetí dostupných knih. 
S ohledem na téma práce autorka velmi vhodně zařadila charakteristiku batolecího období, 
především analýzu vývoje z hlediska myšlení, řeči, sociálního a emočního vývoje, hry s 
důrazem na rozvoj čtenářské pregramotnosti. Velmi cennou kapitolou je pátá kapitola, kde je 
analyzována čtenářská gramotnost a čtenářská pregramotnost v souvislosti s možností 
podpory v rodině ve vztahu k budoucímu čtení, nechybí ani analýza dostupných výzkumů 
z této oblasti. 

Autorka si stanovila ambiciózní a časově náročný úkol pomocí hmatové knihy umocnit 
komunikaci rodičů s dětmi, prohloubit poznání dítěte. 

Praktická část se skládá ze dvou fází: návrh a zpracování hmatové knihy a realizovaný 
empirický výzkum v rodinách s dvouletými dětmi. Hmatovou knihu vyrobila sama autorka 
technikou šití a plstění a byla inspirována autorčiným synem. Výzkumné šetření realizovala 
autorka v rodinách 6 dětí, kdy se zajímala především o interakci rodiče a dítěte nad knihou. 
Autorka vhodně využila kombinaci výzkumných metod: videozáznam, rozhovor s rodičem a 
pozorování dítěte. Studentka získala veliké množství dat, které se snažila vhodně 
interpretovat, zhodnotit význam hmatového vjemu pro dítě. Vysoce si cením strukturované 
diskuze a doporučení práce s hmatovou knihou jako možnosti rozvoje myšlení a řečových 
dovedností.

Bakalářská práce rozsahem převyšuje počet požadovaných stran, což s ohledem na autorskou 
tvorbu hmatovné knihy a detailně popsaný výzkum je přirozené. Práce je tradičně dělena na 
teoretickou a praktickou část, které mají vyvážený poměr. Obě části jsou obsahově provázány, 
práce splňuje požadovaný rozsah normostran. V teoretické části autorka prokázala, že dokáže 
fundovaně pracovat s českými i zahraničními odbornými zdroji, které analyzuje a porovnává. 
O pečlivém přístupu k pochopení specifik předškolního období, především vývoj a poruch 
řeči svědčí bohatý seznam odborné literatury (s. 68– 72), který autorka využila pro zpracování 
bakalářské práce.



Celkově se jedná o mimořádně zdařilou bakalářskou práci, z které je patrno veliké 
osobní nadšení autorky pro daný problém. Práce obsahuje autorský originální návrh a 
tvorbu hmatové knihy.

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:
Bakalářskou práci hodnotím jako precizně zpracovanou kvalifikační práci s autorským 
přínosem, kdy autorka využila svých znalostí a dovedností předchozího magisterského studia.
Doporučuji, aby autorka bakalářskou práci publikovala v časopise pro učitelky 
mateřských škol, vystoupila s prezentací autorských návrhů na odborné konferenci. 
Zároveň doporučuji, aby studentka byla navržena na ocenění za excelentně
zpracovanou kvalifikační práci, která přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci.

Náměty k diskusi při obhajobě BP:

1. Jak finančně náročné bylo zpracování hmatové knihy?
2. Uvažujete, že oslovíte nějakou firmu, která by měla zájem tuto hmatovou knihu
vyrábět?
3. S jakými problémy jste se potýkala při tvorbě návrhů a vlastní výrobě hmatové knihy a 
čeho si nejvíce vážíte
:

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


