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1. CÍL PRÁCE:  Cílem práce bylo zjistit možnosti a meze spolupráce rodiny a mateřské školy při výchově 

dvouletých dětí, vč. adaptace dětí na MŠ a podmínek pro výchovy dvouletých dětí na MŠ. Daný cíl byl zcela 

splněn. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Zpracovaná bakalářská práce obsahuje informace od širokého členění až 

k užšímu vymezení daného problému. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část a obsahuje 61 stran 

původní práce (bez příloh) a je strukturována do pěti hlavních kapitol. V teoretické části jsou analyzována 

zejména tato témata: vývojové zvláštnosti dítěte dvouletého (vč. psychologického kontextu), institucionální 

podmínky (vč. podmínek MŠ) pro výchovu dvouletých dětí, spolupráce rodiny a školy při výchově 2- letých 

dětí. Praktickou realizaci cílů práce a zhodnocení výzkumné sondy nalezneme v páté kapitole práce. Autorka 

využila pro splnění cílů a výzkumných otázek dva dotazníky - pro rodiče dvouletých dětí a následně i pro 

učitele mateřských škol (mající zkušenost s dvouletými dětmi). Pro zpřesnění a výpovědní hodnotu obou 

dotazníků realizovala předvýzkum. Výsledky výzkumné sondy jsou přehledně zpracovány do grafů a doplněny 

slovními komentáři v podkapitole 5.5. Závěry praktické části jsou v podkapitole 5. 6. a jsou strukturovány do tří 

oblastí (obsahový, metodologický a praktický závěr). V celkovém závěru je hodnocena teoretická i praktická 

část práce. Ke zpracování tématu autorka využila dostatečné množství odborné literatury. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Bakalářská práce je celkově přehledně zpracována. Je strukturována do pěti kapitol, 

doplněna úvodem, závěrem a přílohami, které dokladují téma i cíl práce. Výsledky výzkumné sondy jsou 

přehledně zpracovány do grafů a doplněny komentáři. K formální úpravě bakalářské práce nemám 

podstatných připomínek.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: Svým zpracováním představuje bakalářská práce zajímavou a 

aktuální studii k výchově dvouletých dětí na mateřských školách a podtrhuje význam spolupráce rodiny a MŠ 

v tomto směru. Autorka v teoretické části prokázala zdařilou práci s odbornou literaturou. V praktické části 

autorka naplánovala a realizovala výzkumnou sondu do praxe mateřských škol a využila zdařile i výzkumné 

nástroje. Závěry praktické části dokladují realizaci výzkumné sondy do praxe a jsou uvedeny i výstupy do praxe 

MŠ. Autorka zpracovávala téma se zaujetím, vždy byla na konzultace připravena a plnila zadané úkoly. Velmi 

dobře se vyrovnala i se ztíženými podmínkami pro realizaci výzkumné sondy do praxe (i s elektronickými a 

telefonickými konzultacemi k práci s vedoucí BP) způsobenými COVID-19. Bakalářská práce svým 

zpracováním splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. Obsahem, zvolenými odbornými zdroji i 

výstupy do praxe přesahuje rámec bakalářské práce a splňuje některé prvky i vyššího stupně 

kvalifikačních prací. K bakalářské práci nemám podstatných připomínek.  Kontrola plagiátorství 

proběhla a je bez výhrad. 

BAKALÁŘSKOU PRÁCI POVAŽUJI ZA VELMI ZDAŘILOU A DOPORUČUJI PRÁCI 

K OBHAJOBĚ. 

 

5. OTÁZKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 Jaký je Váš názor k výchově dvouletých dětí v prostředí mateřské školy? 
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