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1. CÍL PRÁCE:   

Cílem bakalářské práce studentky Evy Pémové bylo na základě zdrojů z odborné literatury a 
vlastních zkušeností shrnout faktory ovlivňující úroveň mateřské školy a v praktické části pak 
zjištěné skutečnosti porovnat s tím, jaká kriteria výběru mateřské školy považují za nejdůležitější 
rodiče. Cíl práce autorka splnila. 

 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části studentka uvedla a 

rozebrala pět základních faktorů, ovlivňujících úroveň školy z různých hledisek a získané 
poznatky vzájemně porovnala a shrnula na základě vlastních zkušeností.  Praktická část je 
zaměřena na výzkum názorů rodičovské veřejnosti provedený dotazníkovou metodou přes 
internet a ve skupině žen s dětmi, celkem 80 respondentů. Dotazník studentka sestavila z patnácti 
otázek, z nichž třináct obsahuje 2-7, ale zpravidla 5 možných odpovědí a dvě otázky jsou 
otevřené.  Získané odpovědi autorka rozdělila do skupin vzájemně  souvisejících a analyticky 
zpracovala. Výsledky analýzy v závěru porovnala s poznatky  získanými v teoretické části.  

 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
Po formální stránce práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Je srozumitelně a 

přehledně strukturována, psána kultivovaným jazykem, praktická část je doplněna přehlednými 
tabulkami a grafy. Slabinou formální stránky práce je občasná stylistická neobratnost, několik 
chyb v čárkách v souvětích, opakovaná hrubá chyba u spojení „Integrovaný blok – krátkodobý“  
a některé citace nejsou jednoznačné a neodpovídají proto platným normám.  

 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: 
Práce Evy Pémové se zabývá aktuálním tématem, má přehlednou strukturu a jasně vymezený 

reálný cíl. Rozsahem i obsahem splňuje požadavky na bakalářskou práci. V teoretické části 
autorka uvádí celou řadu poznatků čerpaných z literatury, ale právě pro jejich množství je občas 
nedává do souvislostí s danou tématikou a někdy je příliš zjednodušuje, takže souvislost není 
vždy jednoznačně patrná. V závěru práce sice zhodnotila stanovený cíl, ale velice povrchně a 
stylisticky neobratně, takže tím vlastně zahodila pečlivou a podrobnou analýzu výsledků 
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výzkumu. Autorka prokázala, že dovede pracovat s informacemi, dokáže je shromažďovat i 
analyzovat, ale shrnutí výsledků a vytvoření závěrů již není zcela jednoznačné. Přes uvedené 
nedostatky je práce využitelná pro praxi, splňuje požadavky na  bakalářskou práci a doporučuji jí 
k obhajobě.  

 
 

5. OTÁZKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
• Uvádíte pět základních faktorů, ovlivňujících úroveň školy. Vysvětlete, zda jsou 

všechny stejně důležité, nebo zda je jejich význam rozdílný a proč. 
• V závěru práce uvádíte, že se názor rodičů většinou shoduje s názory odborníků. 

Konkretizujte, v čem  se rodiče a odborníci shodují a v čem se liší.  
 
 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:    
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