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1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle          x  

Vyváženost teoretického výkladu     

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

        

 
        x   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
        x    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
         x  

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
          x  

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

 
       x   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

       x 

 
   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

 

 

 

 



2. Slovní hodnocení  
   Studentka při volbě tématu vycházela ze svých zkušeností s dítětem, které bylo označováno 

jako problémové. Byla motivována potřebou upozornit na negativní jev „nálepkování dětí“. 

      V teoretické části se zaměřuje na objasnění základního pojmu problémové dítě, příčiny 

problémového chování hledá především v rodině. Text je roztříštěn do krátkých většinou 

jednostránkových kapitol, které na sebe logicky nenavazují. Také jejich zařazení z hlediska 

obsahu je problematické, např. školní zralost, charakteristika dítěte předškolního věku – 9 

řádek, charakteristika dítěte školního věku – půl stránky atd.. Za zdařilejší považuji kapitolu 

6. Rozlišení problematického a poruchového jednání. 

  V praktické části si pro řešení stanoveného cíle vybrala metodu rozhovoru a pozorování, 

neuvádí o jaký typ metody rozhovoru se jedná. Úvodní kapitola Kvalitativní výzkum 

neobsahuje některé potřebné informace týkající se metodologie např. počet respondentů, 

kritériem jejich výběru bylo to, že se s nimi osobně znala. Autorka neuvádí, jak rozhovory 

zaznamenávala. Otázky rozhovoru by bylo vhodné dát do přílohy. Chybí mi záznamy 

rozhovorů, uvádí pouze odpovědi svými slovy. Stanovila celkem 10 hypotéz, ale vhodnější by 

bylo označení předpoklady. Není mi jasný smysl především předpokladu 3 a 4, 8 a 9.  

Rozhovory byly uskutečněny se třemi učitelkami MŠ a třemi učitelkami ZŠ, každá 

odpověděla na 6 otázek. Dělat závěry ze šesti krátkých rozhovorů s učitelkami jedné školy 

považuji za neadekvátní. 

Pozorování se uskutečnilo na podzim a na jaře školního roku. Není uvedena konkrétní doba 

ani délka pozorování, není stanoven cíl, předloženy záznamy. To, co studentka prezentuje, 

není možné nazvat metodou pozorování. Jde spíše o náhodné situace, kterých byla studentka 

svědkem.  

  Na práci bych vyzvedla postoj studentky k dětem, které bývají označovány jako problémové, 

sama toto označení považuje za zbytečnou nálepku, i když jej ve své práci také používá. 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky): 

- Z čeho jste vycházela při formulování hypotéz (předpokladů) a proč jste si je stanovila, 

zvláště předpoklady 3,4,8,9, vzhledem k tomu, že se týkaly pouze tří respondentů? 

- Jaké objektivnější závěry můžete udělat ze svého šetření o problémových dětech v 

předškolním a mladším školním věku? 

- V obhajobě se zaměřte na připomínky týkající se sběru dat v praktické části. 

 

 

 

 

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 

                                           --- 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  dobře 

(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 

 

 

 

V Praze  dne ..15. 3. 2017                       ............................................................... 

                       podpis oponenta bakalářské práce 


