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Vedoucí práce: i rUgr. Dita Podhrázská

ůbsahová úrryveň přáce

Formulace cílů:

cíle jsou jasně formulovány

§truktura práce odpovídá cílům:

zcela odpovídá

Jednotlivé části práce:

jsou pro celek podstatné

Teoretická a empirická část práce jsou:

:Xltrn cíle nejsou korektně formulovány

nXnE neodpovídá

nXn! nejsou podstatné

neprovázanénXtrnprovazane

Naplnění cílů práce:

cíle práce naplněny nXntr nenaplněny
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Zvolené metodologické řešení:

Adekvátní použití výzkumných metod, metodických postupů:

].ž.}l\

odpovídá cílům práce nXnn neodpovídá cílům práce

zceIa adekvátní

Způsob prezentace problému/tématu:

dostatečná

Propracovano§t práce:

práce je ve všech svých částech
přiměřeně propracova ná

práce s odbornou literaturou:

výborná

Aktuálnost použitých zdrojů:

zdroje jsou aktuální

Zahraniční zdroje:

práce obsahuje relevantní zahraniční
zdroje

Relevance a validita zdrojů:

relevantní

neadekvátní

neodpovídá typu práce,
není srozumitelný

nedostatečná

některé části práce nejsou dostatečně
dopracova né, dokončené

nXnn nedostatečná (neodpovídající)

XnnI zdroje nejsou aktuální

|.nnnX práce neobsahuje zahraniční zdroje

nXnD nerelevantní

nXnn
přiměřený a jasný nXnn

Úroveň interpretace a diskuze k řešenému problému:

:l-]3rXn!
nXnn

citační norma:

zcela dodržena IXDn nedodržena



Stylistická vyspělost:

odpovídá úrovni odborného stylu

Gramatická úroveň:

neobsa huje gramatické chyby

Odborný jazyk:

odpovídá

Práce obsahuje požadované náležitosti:

Grafická úroveň práce:

vyhovující

Struktura a členění práce:

nXnn neodpovídá požadované úrovni

nXnn obsa huje velké množství
gramatických chyb

obsahuje Xtrnn neobsahuje
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Rozsah práce:

i.]

používá výborně nXnI nepouzlva

l,jnXnD neod povídá stanoveným požadavkům

IXnn nevyhovující

vyhovující nXnn nevyhovující
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Ďálii trodnocení ,

Autorka si vybrala téma, které je v současné době v oblasti předškolního vzdělávání velmi diskutované.
cílem práce bylo zjistit, jaké obavy mají učitelky Mš při přijímánídvouletých dětí.
V teoretické Části popisuje ve třech kapitolách: odbobí raného dětsví, péči o děti raného věku a osobnost
předškolního pedagoga
První kapitola se věnuje období raného dětstvía vývoji dítěte v oblastech tělesné, psychické, sociálníatp.
Dvě poslední kapitoly jsou méně rozsáhlé a autorka je mohla více propracovat.
Praktická Část je dobře promyšlená. Autorka nejprve předvýzkumem (pomocí strukturovaného rozhovoru)
zjiŠťovala: "Jak uČitelky vnímají nástup dvouletých dětído mateřské školy? " Poté zjištěné informace
slouŽily k vytvoření dotazníku. Vyhodnoceníjednotlivých dotazníkových otázek vidíme na str. 29 - 48.
Domnívám se, Že by práce jeŠtě mohla obsahovat celkové shrnutídotazníkového šetřenía kvalitnější
vyhodnocení.
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Např. na sti. Zg ..Lreiterer,, ktere prekroďli_l-
str,27 ", otázka, kterou jsem těmto komunikačním partnerkám položila, byla, jak vnímáte to,

Otázka k obhajobě:
"Máte nějaké obavy při přijímánídvouletých dětído mateřské školy? Jaké? ''

Navrhovaná klasifikace slovně:

lanevyhověl
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dobře

!
velmidobře

X
výborně
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Práce sPlňuje základní poŽadavky na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě:
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