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Formální a jazykové hodnocení 

 

 Splňuje 
bez výhrad 

Splňuje 
s výhradami 

nesplňuje 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám x   

Formální zpracování práce x   

Dodržení zásad citačních pravidel a kritického aparátu x   

Práce má odpovídající jazykovou úroveň x   

 
Obsahové hodnocení 

 

 Splňuje 
bez výhrad 

Splňuje 
s výhradami 

nesplňuje 

Jsou jasně formulovány cíle a metodologie x   

Autor dosáhl stanovených cílů x   

Autor práce kriticky pracoval s prameny a dalšími odbornými 
zdroji 

x   

Soudy autora a jejich hodnocení jsou argumentačně 
zvládnuty 

x   

Autor práce ovládá odbornou terminologii x   
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Autor práce pravidelně konzultoval s vedoucí práce x   

Autor pracoval samostatně a přicházel s novými tvůrčími 
podněty ke zpracování své práce 

x   



Slovní hodnocení 
Autorka bakalářské práce si zvolila náročné téma – systematicky sepsat a poukázat na 

historický vývoj a změny kurikulárních dokumentů v předškolním vzdělávacím prostředí od 

doby Jana Amose Komenského až po současnost. Jejím dalším cílem byla sumarizace 

jednotlivých období a pochopení specifik jednotlivých kurikul v jednotlivých časových 

dekádách. Lze předpokládat, že vývoj kurikulárních dokumentů byl nerovnoměrný, 

ovlivňovaný historickým vývojem, politickým klimatem a gramotností a navíc neúplnou a 

povrchní znalostí problematiky některých profesních skupin, pak je možno o to více klást 

důraz na autorčinu nadstandardní orientaci v problematice, detailní rozbor jednotlivých etap, 

podloženou nadprůměrným zpracováním historických souvislostí. Údaje, které uvádí, jsou 

citačně podloženy a zároveň diskutovány, což opět vypovídá o její velmi dobré znalosti 

problematiky. 

Autorkou předložený vzdělávací program v MŠ v Černovicích u Tábora, kde je ředitelkou, je 

zpracován podle aktuálních norem, inovací a legislativy. Ze sděleného je patrno autorčino 

nadšení a radost ze smysluplné práce s dětmi. 

Bakalářská práce je vyvážená, teorie i praxe má vysokou výpovědní hodnotu, stylisticky jí 

nelze nic vytknout, formálně také; jejím přínosem je informovanost odborné veřejnosti o 

současných normách, legislativě a významu kvalitně zpracovaného kurikula. 

Práci hodnotím jako nadprůměrnou, která bezesporu dosahuje kvalit práce magisterské. 
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