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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.  

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního textu. 

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 instituce poskytující předškolní výchovu, 

vzdělávání a péči v Nizozemsku. V teoretické části poskytla vhled do sociální, rodinné a 

vzdělávací politiky v Nizozemsku, což je podstatné pro porozumění fungování zdejšího 

předškolního vzdělávání a rané péče. Podrobně představila jednotlivé druhy institucí pro děti 

do 6 let z hlediska jejich legislativních, kurikulárních i personálních podmínek fungování. 

Práce ukázala na mnoho strukturních odlišností předškolní výchovy v Nizozemsku oproti 

situaci v ČR. Poslední kapitola teoretické části se věnuje aktuálním otázkám předškolního 

vzdělávání v Nizozemsku. Všechny pojednané obsahy v kapitolách teoretické části jsou 

přínosné pro porozumění fungování a kontextům vzdělávání dítěte do 6 let v Nizozemsku. 

Diplomová práce poskytuje v teoretické části ucelený vhled do problematiky zajištění 

vzdělávání, výchovy a péče na úrovni ISCED 01 a ISCED 02 v Nizozemsku.  

V empirické části autorka zpracovala případové studie čtyř institucí pro děti do 6 let 

v nizozemské oblasti Randstad. Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Je přehledně a 

funkčně členěna. Oceňuji rozsáhlé doplňující informace předložené v přílohách práce, kdy se 

jedná o dokumentaci výzkumné práce autorky, statistických informací i dokumentaci práce 

jednotlivých typů zkoumaných vzdělávacích a pečujících institucí pro děti do 6 let. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Autorka použila velké množství aktuální zahraniční odborné literatury, teoretická část 

práce je opřena o mnoho zdrojů v nizozemštině a angličtině. V empirické části autorka 

přehledně popsala metodologii výzkumu i výsledky analýzy a komparace fungování 
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sledovaných čtyř institucí. Oceňuji důslednost práce s texty a sebranými daty z terénu, i 

obsahové propojení teoretické a empirické části práce. Autorka naplnila kvalitativní 

požadavky na výborné zpracování diplomové práce.  

Celkové zpracování diplomové práce hodnotím jako velice zdařilé. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) Považujete za důležité pro kvalitu poskytovaného vzdělávání v Nizozemsku, aby zde 

byl stanoven závazný národní kurikulární dokument? Pokuste se formulovat důvody, 

proč by případně zaveden být měl a proč se ale pedagogové zkoumaných institucí 

nestavěli k tomuto doporučení tak jednoznačně (svá tvrzení opřete jak o výzkumy 

publikované EU a OECD, tak o data získaná ve Vašem výzkumném šetření). 

 

2) Shrňte odlišnosti v pedagogické práci a přístupech ve vzdělávání předškolních dětí ve 

skupině 1 a 2 a v českých MŠ.  

 

3) Jaké podněty k uvažování o dalším směřování předškolního vzdělávání v ČR Vám 

z tohoto srovnání vyplývají? Čím by bylo možné se podle Vás inspirovat a čeho 

z pedagogické praxe v nizozemských předškolních institucí byste se naopak 

doporučovala vyvarovat? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

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

Učitelství pro mateřské školy a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným 

dokumentem. 

 


