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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autorka si zvolila vysoce aktuální oblast kvality péče v tzv. „dětských skupinách“. Dětské skupiny 

začaly v hojném počtu vznikat zejména od schválení zákona o dětských skupinách v roce 20141 jako 

alternativa klasických mateřských školek, které nenabízejí dostatečnou kapacitu míst. K rozvoji 

dětských skupin dochází zejména na základě finanční podpory Evropského strukturálního fondu. 

V současné době na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí, které má tuto formu předškolní 

péče o děti ve své gesci, dochází na půdě Platformy pro implementaci dětských skupin k přípravám 

standardů kvality této péče a metod jejich hodnocení. Autorčina sonda do oblasti kvality 

personálního zabezpečení těchto zařízení perspektivou samotných pečujících je tak velmi přínosná.  

Autorka má jednoznačně stanovený cíl práce „zjistit, jaká je kvalita poskytované péče v dětských 

skupinách, s ohledem na indikátory kvality vztahující se k pečujícím osobám.“  Indikátory kvality 

v oblasti péče si vhodně zvolila na základě studia doporučení expertů na politiku raného vzdělávání 

vypracovaných pro Evropskou komisi a Evropský parlament.   

Cíl má rozpracován do výzkumných otázek, které zcela zodpovídá v závěru práce.  

Práce je logicky členěna do na sebe navazujících celků. Od vymezení problému, cíle práce a 

výzkumných otázek přes detailně popsané metody a zdroje dat pokračuje k analýze dokumentů a 

k vlastnímu empirickému šetření.   

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o velké množství relevantních zdrojů, včetně řady zahraničních.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka prokázala vynikající vhled do problematiky. Vybrala si aktuální a relevantní zdroje a při 

práci s nimi prokazuje schopnost analytického myšlení.  

                                                 
1 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů 

http://iss.fsv.cuni.cz/
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Pro vlastní empirické šetření zvolila vhodně kvalitativní přístup. Kombinuje zúčastněné pozorování 

a polostrukturované rozhovory s pečujícími osobami. Vše má transparentně popsáno v metodologii.   

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka prokazuje schopnost odborně argumentovat za využití informací z předchozího studia četné 

odborné literatury.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Autorka jasně odděluje převzatá tvrzení a zjištění od zjištění vlastních.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Autorka správně cituje a stylistická stránka práce je na velmi dobré úrovni. Výsledky empirického 

šetření jsou přehledně zpracovány v souladu s požadavky na zpracování kvalitativního výzkumu.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce přináší zajímavá a nová zjištění, která mohou sloužit jako podkladový materiál pro práci 

Platformy pro implementaci dětských skupin na MPSV. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jaké změny v oblasti péče v dětských skupinách by autorka navrhovala na základě svých zjištění?  

 

Celkové hodnocení práce:  

 

Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou práci, je promyšlená, precizně 

vypracovaná a konzistentní a ukazuje na autorčin hluboký vhled do sledované problematiky. Z výše 

zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm „A“. 
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