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Oponent práce: doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. 

 

CÍL PRÁCE:   
Téma práce je aktuální vzhledem k tomu, že spolupráce rodiny a mateřské školy u dvouletých dětí 

je zcela nezbytná. Cílem předložené bakalářské práce je zjišťování míry spolupráce rodičů a mateřské školy 
a současně také analýza podmínek pro výchovu a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách v České 
republice. 
 
OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se autorka 
zabývá biologickou, emocionální, sociální a kognitivní složkou osobnosti dvouletých dětí. Analyzuje rovněž 
podmínky předškolního vzdělávání dvouletých dětí včetně vztahu rodiny školy. V praktické části autorka 
provádí výzkumnou sondu.  
 
FORMÁLNÍ ÚPRAVA:  

Bakalářská práce je na dobré formální úrovni. Obsahuje všechny předepsané části, vyžadované pro 
práce tohoto charakteru. Je doplněna o přílohy (seznamy literatury, elektronických zdrojů, seznam obrázků, 
tabulek, grafů, seznam příloh a dotazníky). 
 
STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:  

Předloženou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou. Teoretická část práce je vhodným 
východiskem pro praktickou část a je pečlivě zpracována. Lze ji jako celek akceptovat. Praktická část práce 
obsahuje stanovení cílů a výzkumných otázek, charakteristiku výzkumného vzorku, předvýzkum a samotnou 
výzkumnou sondu s její analýzou a vyhodnocením dotazníku. Významné závěry praktické části práce, jak 
obsahový, metodologický tak i praktický závěr jsou zpracovány na dobré úrovni.  Text obou částí práce je 
čtivý, srozumitelný a využívá současné odborné terminologie, včetně správných citací a odkazů. 
 
OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:  

• V závěru práce postrádám subjektivní názory autorky k výsledkům výzkumné sondy, prosím o 
jejich prezentaci při obhajobě. 

• Jaký byl přínos zpracování tématu bakalářské práce pro autorku pro její budoucí povolání? 
 
NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
        

 
 
Datum: 28.5.2020                         Podpis: Ladislav Podroužek, v.r 

Výborně 
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