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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. 

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.  

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního.  

Dílčí nedůslednosti 

v citování. Ale vše 

dokumentováno a 

jasně oddělen 

převzatý a vlastní 

text. 

Chybějící odkazy. 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. 
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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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí. Jedná se o téma velmi důležité, s řadou aktuálních témat, na která autorka v práci 

poukazuje (např. kyber rizika apod.). V teoretické části autorka pojednala o rizicích úrazů u 

dětí v předškolním věku, zpracovala části o legislativním a kurikulárním rámci pro oblast 

předškolního vzdělávání. Oceňuji zahrnutí přehledu o materiálech, které jsou veřejnosti 

odborné i rodičovské dostupné a představují dobrý zdroj informací k dané problematice. 

Empirická část je realizována na základě sběru dat více metodami. Jejich volba je 

poměrně funkční. Práce obsahuje požadované formální náležitosti, z hlediska délky je 

vyvážen poměr mezi teoretickou a praktickou částí. Je přehledně a funkčně členěna.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Autorka čelila problémům ve sběru dat, které byly způsobené pandemickou situací. Byla 

nucena změnit metodologii z důvodů epidemiologických opatření. Úpravu je možné považovat za 

vhodnou. V práci by bylo možné funkčněji podpořit provázanost práce s myšlenkovými mapami, 

dotazníky a teoretickými zdroji. Navržený soubor činností je spíše tematický celek než projekt.  

Doporučuji u obhajoby navrhnout, jak by mohl být celek upraven/doplněn (které charakteristiky 

vzdělávacího projektu) z hlediska volby činností a zapojení/aktivity dětí, aby jej bylo možné 

označit za projekt. 
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Oceňuji, že se autorce podařilo prezentovat získaná data přehledně. Autorka zařadila i 

kapitolu Diskuse, kde reflektuje svá zjištění ve vztahu k praxi. 

Celkové zpracování diplomové práce hodnotím jako poměrně zdařilé. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) V textu anotace uvádíte, že jste uskutečnila akční výzkum – je tomu tak? 

2) Otázka č. 1 a 2 jsou formulačně hodně podobné. Uvážila byste úpravu tak, aby byly 

otázky pro čtenáře srozumitelnější a jasněji odkazovaly na odlišnost obou otázek? (s. 

43-44) 

3) Jak jste pracovala s cíli při tvorbě myšlenkových map? Co bylo východiskem pro 

směřování projektu – myšlenkové mapy nebo výstupy dotazníkového šetření a analýza 

dokumentů? Navazuje obsah myšlenkových map na zdroje využité v teoretické části 

práce? 

4) Zvažte, jaká rizika pro kvalitu hodnocení mohlo mít, pokud Vás hodnotitelé projektu 

znali osobně jako učitelku-kolegyni. Navrhla byste nějaké řešení? 

5) Zvažte, zda 2denní projekt má vhodnou délku z hlediska vzdělávacích potřeb dítěte 

předškolního věku. Zvolila byste s odstupem času jiný formát? 

 

Doporučuji k obhajobě:                      ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 
Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním oboru 

Pedagogika předškolního věku a nevykazuje shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem 

(shoda menší než 5 %). 

 


