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1.      CÍLPRÁCE:

Zvolené  téma  práce je  velmi  aktuální.  V úvodu  práce jsou  správně  formulovány  hlavní  a  dílči' cíle

bakalářské práce.

2.     OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Bakalářská  práce je  členěna  na  část teoretickou  a  výzkumnou.  Vlastní text  práce je v rozsahu  cca
50 stran a je dále doplněn o při'lohy. Teoretická část práce je rozdělena  na  5  kapitol,  které na sebe
logicky  navazují.  Autorka   práce  v ni'  prokázala  svoji  schopnost  analyzovat  dostupnou   odbornou
literaturu.  Výzkumná   část  práce  je  věnována  výzkumné  sondě  do   praxe  mateřských  škol,  jejíž
hlavním  cílem  je  zjistit  postoje  učitelů  k výchově  a  vzdělávání  dvouletých  děti'  a  stanovit  důvody
rodičů  pro  umi'stění dvouletých  dětí do  mateřských  škol.  Rozpracováni' výzkumné sondy obsahuje
všechny  složky,  které jsou  obvyklé  pro tento typ výzkumu,  tj.  stanovení ci'lů,  výzkumných  otázek,

charakteristiku    výzkumného    vzorku,     popis    výzkumných     metod,    výsledky    výzkumu,    jej.ich
interpretace a závěry. Zpracování výzkumné sondy j.e na dobré úrovni.
3.     FORMÁLNÍÚPRAVA:

V práci se  nevyskytuji' závažněj.ši' formální nedostatky.  Seznam  literatury odpovi'dá současné citačni'

normě.
4.     STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:

Autorka  práce  prokázala  svoji  schopnost  zpracovat  zadané  na  základě  prostudované  literatury  i

prakticky  uskutečnit  a   zpracovat  výzkumnou   sondu,  včetně  vyvozeni'  závěrů.   K práci   mám  j.en
drobné připomínky.

5.      DROBNÉ PŘIPOMÍNKYA OTÁZKY K BLIŽšÍMU WSVĚTLENÍPŘI  OBHAJOBĚ:

>     s. 9: V roce 1960 pravděpodobně nemohl vyj.ít zákon č.  186/1990.

>     s.  40:    Graf  obsahuje  výse.č  „Pohodlí`',  ale  vtextu  j.e  uváděno,  že  si  rodiče  tento  důvod
nevybrali.  Prosi'm, vysvětlete.

>     Považuj.i za  nadbytečné uvádět do při'lohy výpis z RVP PV, jehož obsah je analyzován v páté
kapitole.

>     Uved'te  jaká  j.sou,  dle  vašeho  názoru,  pozitiva  a  negativa  zařazování  dvouletých  dětí  do
mateřských škol.

6.     NAVRHOVANÁZNÁMKA:

Předložen.á  bakalářská  práce splňuje  požadavky  na  ni  kladené  a  neobsahuj.e  závažné obsahové  ani
formálni' nedostatky. Práci doporučuji k obhaj.obě a hodnotím klasifikačním stupněm „výborně".
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