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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 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 diplomové 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: 

Bakalářská práce zpracovává téma, které směřuje k hlubšímu vhledu na možnosti MŠ a 

konkrétně předškolního pedagoga pro rozvoj nového jazyka, jehož zvládnutí očekává 

společnost, ve které se náhle ocitlo dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Přístup 

k řešení, který je v této BP zaznamenáván je aktuální pro současné předškolní vzdělávání. 

Teoretická část je kvalitně zpracována, vychází ze šíře odborných zdrojů, které jsou náležitě 

uváděny. Jednotlivé kapitoly mají úzkou souvislost s řešeným problémem. Praktická část 

vhodně navazuje, obsahuje jasně formulované cíle, výzkumné otázky, detailněji popisuje 

metody zkoumání. Oceňuji zvolená kritéria pozorování, která jsou i vodítkem pro logiku 

pedagogické reflexe a dovolují zachytit rozvoj jazykového i sociálního rozvoje dítěte s OMJ. 

BP obsahuje kapitolu Diskuze, kde se autorka zamýšlí nad dalšími možnostmi pro využití 

rozvoje nového jazyka během školního roku. Závěr obsahuje dostatečné vyhodnocení na 

základě naplnění zvolených cílů. 

 BP obsahuje kvalitní aktuální odbornou literaturu, formální nedostatky se nevyskytují. BP 

doporučuji k úspěšné obhajobě. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

V teoretické části autorka méně uplatňuje svoje postoje k dané problematice a také méně 

vyjadřuje svůj názor nebo příklon k převzatým odborným zdrojům. 

Celoroční individualizovaná pedagogická práce zakotvená do IVP je kvalitně připravována, 

zachycena a zaznamenána. Byla do práce v IVP začleněna i druhá učitelka? 

  

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 Jaké poznatky máte z jazykového a sociálního vývoje chlapce po jednom roce. Co 

během tohoto roku nejvíce potřeboval. 

  Jak dalece pomáhají učitelce s takovými dětmi metodické publikace nebo pokyny.  

 Co by nejvíce pomohlo učitelce v práci s dětmi s OMJ. 

  Jaký je váš názor na ošetření/ zachování mateřského jazyka u těchto dětí, na které 

mají právo (zaznamenané v právech dítěte). 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 

     výborně  velmi dobře dobře nevyhovuje 

Podpis: 

 


