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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, 
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, 
nejednotnost.

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.

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 si zvolila pro svou práci velmi zajímavé aktuální, ale opomíjené téma – diagnostika

dětí s odlišným mateřským jazykem /dále jen OMJ/ v předškolním věku. Motivací pro výběr

daného tématu je osobní profesní zkušenost autorky. 

V teoretické části práce vymezuje autorka pojem dítě s OMJ, přehledně předkládá vývoj počtu

dětí  s  OMJ  v  MŠ,  věnuje  se  též  podmínkám  vzdělávání  dětí  s  OMJ,  jeho  legislativnímu

zakotvení. Tuto problematiku autorka pojímá v obecné rovině, bez zacílení na děti s OMJ, ale

velmi podrobně.  Autorka se zabývá problematikou podpůrných opatření, velmi zajímavě jsou

pojaty kapitoly věnované jazykovým a sociálním specifikům dětí s OMJ. Doporučila bych, aby

se v části práce, která je věnována diagnostice dětí předškolního věku, bez ohledu na to, že se

autorka opírá o RVP MŠ, autorka přikláněla  spíše k terminologii  – evaluace rozvoje dítěte,

neboť oblast diagnostiky spadá spíše do gesce Speciálně pedagogických center a Pedagogicko-

psychologických poraden /dále PPP/. Autorka sama k této skutečnosti v závěru teoretické části

práce dochází. 

Cílem empirické  části  práce  je  zmapování  způsobu diagnostiky  odborných pracovníků PPP

fungujících na území Prahy. Autorka jasně představuje hlavní a dílčí výzkumné otázky. 

Výzkumný vzorek čítá 10 odborných pracovnic.  Data autorka získává formou kvalitativního

výzkumu, hlavní metodou je rozhovor. O subjektech výzkumu získává autorka více informací

prostřednictvím dotazníku, který předcházel samotným rozhovorům. Autorka si pro zpracování

a  zároveň  představení  získaných  dat  zvolila  techniku  selektivního  protokolu.  Finálních

informací  je  předkládáno  velké  množství.  Doporučila  bych  zpřehlednění  shrnujících  textů.

Využít výraznější členění textů, nebo grafické znázornění. 



Výzkumné  otázky  jsou  vyhodnoceny  přehledně  a  závěrečné  shrnutí  práce  má  kvalitní

vypovídací hodnotu.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Kladně hodnotím, že témata v teoretické části práce jsou zpracována v rámci širšího kontextu,

autorka se snaží neopominout žádnou z důležitých oblastí, které se vztahují k danému tématu. 

Závěr práce bych doporučila doplnit grafickou analýzou rozhovorů. 

      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Která zjištění v rámci rozhovorů pro Vás byla nejpřekvapivější a naopak, která potvrdila Vaše

předpoklady a zkušenosti?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:   


