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A. Obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  

    

Práce splňuje cíle zadání. 
    

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu. 
    

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  

    

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 

    

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  

    

B. Formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. Přínos práce ⃰     

D. Posouzení původnosti textu 

Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses): 5 % 

Slovní hodnocení významu zjištěné shody: 

Zjištěná shoda je minimální, práce je originálním textem.  

Slovní hodnocení práce: 

     Bakalářská práce Petry Dědkové se věnuje významnému tématu - možnostem a formám 

komunikace a spolupráce mateřské školy s rodinami docházejících dětí. Práce prezentuje 

výzkumné šetření realizované v projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání.  

     V teoretické části autorka představuje širší teoretický kontext tématu se zaměřením na 

pedagogickou komunikaci v prostředí výchovně vzdělávací instituce. 
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     V praktické části autorka prezentuje dílčí fáze akčního výzkumu. V přípravné etapě se 

jedná o šetření zjišťující prostřednictvím originálních dotazníků a polostrukturovaných rozho-

vorů, jak stávající formy komunikace a spolupráce s mateřskou školou vnímají a hodnotí jed-

nak učitelky MŠ, jednak rodiče  docházejících dětí. Po důkladném studiu odborných zdrojů                  

k tématu a po pečlivém vyhodnocení dotazníků autorka - ve spolupráci s učitelkou-

mentorkou a s vedoucí práce z FP TUL - navrhuje možné intervence do chodu mateřské 

školy s cílem zvýšit zájem rodičů o dění v mateřské škole a  o aktivity nabízené mateřskou 

školou jak pro děti, tak i pro rodiny dětí.  V závěrečné fázi autorka vyhodnocuje dopady reali-

zovaných intervencí a vyvozuje doporučení pro mateřské školy.  

    S mateřskými školami zapojenými do výzkumu komunikovala autorka pravidelně a snažila 

se o intenzivní zapojení do jejich chodu ve všech oblastech. V důsledku časového omezení 

intervenční fáze akčního výzkumu, která neobsáhla celý školní rok, se z navrhovaných inter-

vencí zdařilo realizovat jen některé. Určitým omezením byla i stávající dynamika a klima ve 

zvolených mateřských školách, do nichž autorka akčního výzkumu v pozici studentky na pra-

xi a v omezeném čase nemohla výrazněji zasáhnout a dosáhnout tak výraznějších posunů                  

v komunikaci mateřských škol s rodinami docházejících dětí. Z tohoto důvodu nebylo možné 

celý soubor zamýšlených intervencí evaluovat vzhledem ke stanovenému cíli - zlepšení spo-

lupráce mateřské školy s rodinou dětí.  

   I přes uvedené limity práce chválím autorku za samostatnost, iniciativu a za projevené ko-

munikační schopnosti v jednání se zúčastněnými pedagogy, dětmi i rodiči a při realizaci in-

tervencí v mateřských školách. Zjištěná data jsou v práci kvalitně prezentována ve sloupco-

vých grafech, doprovázených shrnutím a interpretací, která vede k ověření výzkumných 

předpokladů. Navržené intervence jsou promyšlené vzhledem k potřebám konkrétní mateř-

ské školy.  

    Pozitivně hodnotím i pravidelnou komunikaci autorky s vedoucí práce od formulace vý-

zkumného problému až po vyhodnocení výsledků intervencí.  

   Práce je psána kultivovaným jazykem, bohužel není prosta překlepů. U seznamu odbor-

ných zdrojů není dodržena jednotná forma prezentace titulů.  

   Práci ráda doporučuji k obhajobě, i přes výše uvedené poznámky navrhuji v případě 

úspěšné obhajoby hodnocení výborně minus.  

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: výborně minus 

Náměty pro obhajobu: 

1. Jaké vstupní podmínky na straně mateřské školy považujete - na základě Vaší zkušenosti 

s akčním výzkumem v mateřské škole - za zásadní pro jakékoliv intervence v oblasti komu-

nikace a spolupráce mateřské školy s rodinami docházejících dětí?      
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