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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  

 

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: 

 

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu: 

Bakalářskou práci lze tematicky označit za vysoce aktuální a přínosnou pro předškolní 
pedagogiku, neboť se dotýká problematiky odkladu školní docházky v souvislosti se 

zavedením povinného roku předškolního vzdělávání, které je v centru odborné i laické 
veřejnosti. Autorka se věnuje problematice vývoje pedagogicko-psychologických poraden 

a zamýšlí se, jak může spolupráce mateřské školy s pedagogicko-psychologickou 
poradnou efektivně přispět k snadnějšímu přechodu dítěte z mateřské do základní školy 
při udělení odkladu školní docházky. 

 
V teoretické části se autorka věnuje charakteristice předškolního období dítěte, zabývá se 

aktuálními změnami předškolního vzdělávání, problematikou školní připravenosti, školní 
zralosti, pedagogické diagnostiky a odkladu školní docházky, což koresponduje 
s empirickým šetřením prezentovaným v praktické části bakalářské práce. S ohledem na 

zacílení empirické části autorka zařadila kapitolu věnovanou analýze dětské kresby, což 
výborně objasňuje na s. 34. 

 
V závěru teoretické části si autorka uvědomuje, že problematika školní připravenosti a 
odkladů školní docházky je mnohavrstevná a ovlivňují ji faktory nejenom na straně dítěte, 

rodiny, ale i školské instituce.  
 

Praktickou část autorka realizovala jako kvalitativní empirické šetření, k čemuž využila 
vhodně kombinaci několika výzkumných metod. Oceňuji detailně popsanou metodologii 
výzkumného šetření (kapitola 5 a 6), pregnantně formulované cíle a výzkumné otázky (s. 

36). Vysoce hodnotím samostatnost a pečlivý přístup autorky ke zpracování empirické 
části, která byla časově náročná, neboť průběžně pracovala s dívkou Lindou, které byl 

udělen odklad školní docházky a autorka vytvořila IVP. 
 
Z celé práce je patrný vysoký zájem autorky o dané téma, citlivý individuální přístup 

k dítěti předškolního věku při realizování pedagogické diagnostiky, na základě autorka 
pečlivě sestavila IVP, dle kterého dlouhodobě pracovala. Autorka vše pečlivě 

zaznamenala (viz rozsáhle zpracované přílohy) a citlivě reflektovala. Přílohy precizně 
dokladují pedagogickou práci autorky, záznamy konkrétních aktivit, čímž mohou být 
cennou inspirací pro pedagogickou praxi. Vysoce hodnotím pečlivě zpracovanou 

případovou stud 



 
 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP: 

 

Rozsah bakalářské práce přesahuje stanovený požadavek 40 normostran, což v tomto 
případě dokladuje promyšlenou přípravu, realizaci a reflexi IVP. 
 

Celkově se jedná o kvalitní bakalářskou práci, z které je patrno nejenom nadšení autorky 
pro daný problém, ale taktéž odborný a citlivý přístup k problematice školní připravenosti.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 

1. Při obhajobě se zamyslete, jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi mateřskými 
školami a pedagogicko-psychologickými poradnami (s. 64). 

 
2. Při obhajobě formulujte případné přínosy a rizika zvedení povinného předškolního 

ročníku předškolního vzdělávání.  

 
3. Pokuste se navrhnout jiný název bakalářské práce, který by výstižněji vystihoval 

vlastní obsah práce. 
 

4. V čem spatřujete hlavní přínos bakalářské práce pro vaši profesi učitelky mateřské 

školy, využijete závěrů bakalářské práce při realizaci pedagogické diagnostiky ve vaší 
mateřské škole? 

 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské  práce ve studijním oboru 

Učitelství pro mateřské školy a vykazuje nižší shodu než 5 % s jinými dokumenty v 

systému Theses.cz. 


