
1 
 

        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
  
                                POSUDEK   BAKALÁŘSKÉ    PRÁCE 
 

Autorka BP:     Bc. Lucie Horová, B.A.  
Název BP: Podpora jazykového rozvoje dětí s odlišným mateřským jazykem 
v mateřské škole  
Datum posudku: 25. 8. 2017 
Vedoucího práce Oponentský 
Posuzovatel:  Posuzovatel: Mgr. Klára Horáčková 

 
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. 

Drobné 
nedostatky  

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neoBPovídá 
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  
v 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 



2 
 

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: 

Autorka otevírá aktuální problematiku vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem 
v prostředí běžné mateřské školy. Postrádám informaci, která by vysvětlovala motivaci autorky 
k danému tématu či blíže dokreslovala její vztah k němu. 

 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

 Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, z nichž první uvádí čtenáře především do 
problematiky multikulturní výchovy nejen v historickém kontextu. Dále se dozvídáme statistické údaje 
o dětech cizinců v českých mateřských školách. Oceňuji například stručnou, ale přehlednou kapitolu 
týkající inkluze. Autorka ne vždy dodržuje v teoretické části práce správně citační normu. Druhá 
kapitola se týká komunikace, celá tato kapitola je vhodně zacílena na čtenáře učitele, kterým může 
vhodně posloužit díky své souhrnnosti a přehlednosti. Další podkapitoly v této části mají dle mého 
názoru přílišný praktický charakter, vzhledem k tomu, že jsou zasazeny do teoretické části práce. 
Poslední kapitola je taktéž velmi přehledná a kotví čtenáře v problematice legislativy. Podkapitoly 
bych řadila spíše zvlášť, protože takto zasazeny nemají přílišnou logiku. Absentuje závěrečné shrnutí 
teoretické části práce, částečně je obsaženo v závěru práce, mělo by pro mě osobně však větší smysl 
a hodnotu na konci teoretické části. 
 Praktická část je formulována velmi strukturovaně a přehledně, postrádám však vazbu na 
odbornou literaturu vzhledem k využívané metodologii. Autorka nás provází průběhem výzkumu 
a charakteristikou sledovaného chlapce v rámci případové studie. Shrnutí praktické části práce ve 
vztahu k cílům a výzkumným otázkám považuji za velmi zdařilé. 
 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 
1. V práci velmi podrobně shrnujete roční spolupráci s dítětem s OMJ, dokázala byste vybrat 

5 zásadních podmínek pro vhodnou integraci dítěte s OMJ do běžné mateřské školy? 
2. Jaký je váš názor na podporu mateřského jazyka dítěte s OMJ, jakým způsobem by se dala 

realizovat konkrétně u Tomáše? 
 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           
 

 
Podpis:  


