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1. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

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 

v citacích. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti (anotace, 

klíčová slova, 

angl.název, rozsah) 

Ano Neúplné:  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. 

 

2.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 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, vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Autorka práce již samostatnou formulací vlastního tématu prokázala, že je schopna detekovat 

oblast, ve které se  dle její pracovní zkušenosti někteří z učitelů MŠ obtížně orientují, není pro 

ně tolik přehledná, jako v případě postupů u dětí s jinými speciálními vzdělávacími potřebami. 

Tuto svoji osobní zkušenost následně využívá jako vstupní předpoklad, který se rozhodla ověřit 

a zformovat do podoby záměru a realizace výzkumu v oblasti postupů při začleňování dětí se 

sociálním znevýhodněním do prostředí mateřských škol.  

 Práce jako celek splňuje nároky na diplomovou práci. Jsou splněny všechny formální 

náležitosti, jazyková i stylistická úroveň je vysoká. Teoretická a empirická část jsou provázány: 

respektují téma, přičemž teoretická část je převážně přehledová a kompilační, nicméně je 

logicky uspořádána a přehledně strukturována. Odráží systematický postup autorky, která 

objasňuje problematiku sociálního znevýhodnění především z pohledu sociální pedagogiky, 

nechybí akcentace tématu sociálního znevýhodnění v dokumentech pro předškolní vzdělávání. 

Vzhledem k záměru autorky zvýšit povědomí učitelů MŠ o problematice sociálního 

znevýhodnění, je text teoretické části využitelný i k tomuto účelu. Vzájemné provázanosti 

teoretické a praktické části by prospělo další srovnání s výsledky jiných výzkumů či šetření 

realizovaných na tomto poli. V textu jsou využity dostupné odborné prameny, v odkazech na 

literaturu převažují nepřímé citace, odkazování na zdroje v některých případech plně 

nerespektuje jednotnou citační normu. 

V praktické části autorka  využívá  poměrně rozsáhlé dotazníkové šetření (113 respondentů). 

Dotazník je konstrukčně promyšlený (jednotlivé otázky jsou vřazeny pod tematické okruhy: 

např. zájem o téma, sebevzdělání, praktické postupy, podpůrná opatření) a výstupní data jsou 

velmi přehledně prezentována. Závěry odpovídají autorčinu vstupnímu předpokladu. Druhou 

část, která prohlubuje poznatky získané z dotazníkového šetření, tvoří rozhovory s 10 



respondenty a shrnutí získaných informací z jednotlivých rozhovorů. Autorka by zde teoreticky 

mohla skončit, ale její záměr ji vede dál až k formulaci  doporučení, které lze využít při 

začleňování dítěte do prostředí mateřské školy.  

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Velmi oceňuji, že se autorka rozhodla pro smíšený výzkumný design. Kombinace kvantitativní 

a kvalitativní metody je náročná, nicméně autorka prokázala, že i v tomto rámci se dokáže 

pohybovat velmi jistě a využít obou zdrojů při formulaci podložených odpovědí na výzkumné 

otázky. Zároveň práce neztrácí nic na své přehlednosti a data jsou prezentována velmi 

transparentně.   

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:  

 

Plánujete, nebo již jste se pokusila, nabídnout formulovaná doporučení pedagogům MŠ? 

Pokud jste je již pedagogům poskytla, jakou jste zaznamenala zpětnou vazbu? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:       ANO                                           

 

  

 

Podpis: 

 


