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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Nedostatky 

v obsahové a 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C 

 

Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Drobné nedostatky Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné: Chybí 

název práce v AJ 

DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Autorka ve své části navazuje na úspěšnou obhájenou bakalářskou práci kolegyně 

Lomákové a klade si za cíl posunout její práci dále. Soustředila se tentokrát na roli dospělého 

– rodiče jako zprostředkovatele dětských knih, konkrétně obrázkových beztextových knih 

(wimmelbuchů) německé autorky S. Bernerové.  

Autorka průběžně konzultovala postup své práce i výsledky, ale po celou dobu pracovala 

velice samostatně, systematicky, pečlivě a s velkým nasazením i zaujetím. 

Práce má logickou a přehlednou strukturu, je psána velice kultivovaným jazykem a přináší 

zajímavé poznatky. 

Teoretická část nejprve zasazuje téma do širšího kontextu (čtenářská gramotnost, 

pregramotnost a rozvoj předčtenářských dovedností u dětí od 2 do 3 let), dále věnuje 

pozornost obrázkovým knihám typu wimmelbuch a dospělému jako zprostředkovateli 

dětských knih. Již teoretická část, založená na studiu četné odborné literatury (které není 

v českém prostředí mnoho), aktuální, včetně tří zahraničních zdrojů, přináší poznatky 

využitelné do praxe (pro učitele mateřských škol i rodiče, naleznou v ní inspiraci, jak pracovat 

s knihou u dětí ve věku od 2 do 3 let). Celou tuto část práce lze považovat za funkční a dobře 

zpracovanou, s logickou provázaností na empirickou část. 

Empirická část si potom kladla tři cíle, které byly naplněny, design výzkumu byl zvolen 

vhodně. Kvantitativní část, která byla pouze jakýmsi předvýzkumem, který by zacílil 

výzkumné otázky kvalitativní části, byl nakonec poměrně rozsáhlý, vzorek čítal 92 

respondentů. Výzkumný vzorek byl řádně popsán, výsledky přehledně zpracovány 

i interpretovány.  

Mnohem zajímavější výsledky potom přináší kvalitativní část práce, která si stanovila 

relevantní výzkumné otázky, na které autorka odpovídá v Závěru práce. Výzkumný vzorek je 

řádně popsán, každá z pozorovaných rodin byla vhodně pojmenována adjektivem 

vystihujícím její charakteristiku. Autorka doplňuje o rodinách relevantní kontextuální 



informace, typ rodiče (v přehledných schématech, které poukazuje na vztah mezi tím, co rodič 

dělá – jak se chová, a jaký dopad to má na dítě) a podrobnou analýzu rodin ve vztahu ke 

stanoveným výzkumným otázkám včetně autentických výpovědí rodičů i dětí vzniklých na 

základě videozáznamu, případně audiozáznamu, a následná schémata, která textovou složku 

vhodně dokreslují a zpřehledňují. Za mě je nejcennější vytvoření „typologie rodičů“ dle jejich 

role při prohlížení knih s dítětem: Pozorovatel, Tazatel, Rozšiřující slovní zásobu, Řídící; 

Vypravěč; Vnímavý. Za podstatný poznatek považuji potom fakt, že rodiče výjimečně pracují 

s textem v knize, doprovodnými texty na zadních obálkách knih s individuálními 

charakteristikami postav a návazností mezi jednotlivými díly, které jsou předností této série. 

Kladně hodnotím jak kapitolu Limity výzkumu, v níž autorka reflektuje všechna úskalí 

práce; Diskuzi, v níž autorka porovnává svá zjištění s odbornou literaturou či například 

údajem prodeje knih, který zjišťovala, aby své výsledky mohla interpretovat; a Závěr, v němž 

se vrací k výzkumným otázkám a pokouší se práci shrnout jako celek. 

Z práce je zřejmé, že autorka jejímu věnovala velkou péči, pracovala na ni dlouhodobě, 

systematicky a samostatně, a přináší zajímavá zjištění. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 

1. V čem spatřujete největší přínos své diplomové práce? Jakých poznatků si nejvíce ceníte? 

 

2. Pokuste se stručně shrnout, co byste doporučila rodičům dvouletých dětí – jak pracovat 

s knihami S. Bernerové tak, aby u svých dětí podpořili vztah ke knize, její porozumění a 

komunikační kompetenci. 

 

 

 

 

Závěr:  

 

Práce splňuje požadavky na formální i obsahovou strukturu textu. Automatická kontrola 

v systému Theses označila maximální podobnost menší než 5 %, všechny zdroje jsou řádně 

citovány.   

 

Práci považuji za velice zdařilou, návrhy práce s ilustrací a zjištění výzkumu mají praktický 

význam, jsou přenositelné do praxe a přispívají ke kvalitě vzdělávání a profesnímu rozvoji 

učitelek mateřských škol. 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Navrhovaná známka:  

 

 

V Praze dne 5. 8. 2019    Podpis: 


