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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.  

Menší 

nedůslednosti 

v citování – např. 

neuvedení strany u 

přímé citace na s. 

10, 18, 41; uvedení 

strany jen u 

některých 

nepřímých citací; 

chybějící odkaz na 

s.  81. 

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 diagnostiky dětí s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ) v předškolním věku, kterou realizují pedagogicko-psychologické 

poradny. Jedná se o téma, které je vysoce aktuální z důvodu stále se zvyšujícího počtu dětí 

cizinců, resp. dětí s OMJ v českém vzdělávacím systému a ČR vůbec.  

V českém předškolním vzdělávání neexistují aktuální rozsáhlejší výzkumné studie či 

doporučení, která by se tématu hlouběji věnovala a byla opřena o širší výzkumná data. Proto 

považuji zpracování práce za přínosné nejen pro autorku, ale i jako zajímavý podnět pro 

pedagogickou praxi.  

Studentka prokázala schopnost strukturovat problém a dohledat relevantní informační 

zdroje. Oceňuji, že v teoretické části systematicky poskytla výklad k tématům, která byla 

důležitá pro teoretické ukotvení výzkumné části. Empirická část má přehledně zpracovanou 

metodologii výzkumného šetření, sice nepracuje s rozsáhlejším výzkumným vzorkem 

respondentů, avšak poskytuje jistý vhled do zkušeností PPP v Praze.  

Práce obsahuje všechny 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: 

Práce je celkově psána kultivovaným jazykem (s drobnými stylistickými nedostatky), výklad 

je podán jasně. Výsledky šetření jsou zpracovány systematicky. Oceňuji, že autorka analyzovala 

rozhovory pomocí kódování a získané výsledky v rámci jednotlivých témat vizualizovala 

v podobě schémat. Usilovala rovněž o interpretaci odpovědí, jejich komparaci s informacemi 
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získanými studiem odborné literatury. V přílohách by autorka mohla více popsat význam příloh, 

důsledněji odkazovat na zdroje a doplnit jasnější název jednotlivých dílčích příloh. 

Celkové zpracování diplomové práce hodnotím jako zdařilé. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) Co spatřujete za největší problémy v diagnostice dětí s OMJ v PPP, které vyplývají 

z Vašeho výzkumu? 

2) Jak hodnotíte spolupráci PPP ve výzkumném vzorku s neziskovými organizacemi, 

které poskytují podporu dětem s OMJ a jejich učitelům? (viz s. 58) 

3) Pokud byste měla reflektovat proces diagnostiky dětí s OMJ v ČR, jaké úpravy 

systému byste navrhla na základě zjištění z Vaší práce? 

 

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 %). 

 


