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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 ve  

funkční 

formulaci. 

Nefunkční 

formulace 

formálně 

(např.příliš 

obecná) i 

obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci 

jako celek,  

reaguje na cíle.  

Mezi A a B 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. 

Nedostatky 

v citacích. 

Nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, 

neodpovídá 

citacím. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, 

klíčová slova, 

angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje 

zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná  

stylistika. 

Nedostatky v 

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  a interpretace výsledků           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretického i analyticko komparačního celku 

práce 

          

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 

Formulace cíle  práce            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo 

zdůvodnění empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu, kazuistiky           

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 autorce DP: 

 

 Autorka zpracovala  jedno z aktuálních  témat srovnávací pedagogiky a rozšířila tak 

významně poznání a porozumění současnému stavu předškolní výchovy a vzdělávání dětí 

v předškolním věku v Nizozemsku, o němž dosud nemáme v češtině monografickou studii. 

Její práce být tak mohla být počátkem při zaplňování „bílého místa“ na mapě předškolních 

institucí v EU. 

Práce je zcela vyvážená. První část práce – teoretická je organicky svázána 

s výzkumnou částí, rozsahem jsou obě části vyvážené. 

Teoretická část: Kapitoly 1 – 4 (s. 9-42) je koncipována zbytečně široce, kap. 1-1.3 

(s. 9-14) nebylo nutno zařadit, aniž bychom se dotkli podstaty sdělení. Rovněž interpretovat 

celou strukturu nizozemského vzdělávacího systému je nadbytečné, pro potřeby tématu zcela 

postačovala pozice předškolních institucí ve vzdělávací struktuře a návaznost na primární 

školu. Důraz na legislativní ukotvení předškolní praxe je zcela namístě. 

            Ostatní kapitoly jsou funkční, opírají se především o zahraniční, zvláště nizozemské, 

zdroje. V tom vidím velké pozitivum. Naproti tomu autorka téměř nepoužívá přímé citace ani 

tam, kde je zřejmé, že by to bylo vhodné. Odkazy na prameny jsou správné, jazyk práce je 

kultivovaný, převážně však popisný. 

            Výzkumná část: Kapitoly 5 - 9 (s. 46-89) se zabývá metodologií výzkumu a jeho 

realizací na čtyřech odlišných typech předškolních institucí včetně rozhovorů s jejich 

pracovníky. Autorka předkládá kazuistiky jednotlivých institucí, které jí umožňují ukázat na 

jejich odlišné charakteristiky, cíle i fungování. Autorka tak umožňuje detailněji se seznámit 

s nabídkou předškolního vzdělávání a  péče v Nizozemsku.  

            Cíl práce byl naplněn, výzkumné otázky zodpovězeny. V závěru práce se autorka 

dostala do poměrně obecné polohy, což je škoda, neboť ke konkrétním sdělením nasbírala 

dostatek materiálu. 

        



Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

  Práce je cenným dokladem porozumění nizozemskému systému předškolní výchovy a 

vzdělávání a metodickým i obsahovým podkladům, které umožňují, aby se nizozemští žáci 

zařadili v rámci srovnávacích testů mezi nejúspěšnější země. 

            Péče o přílohy, které čítají 120 s., je příkladná, neboť dokládá poctivost přístupu 

k pramenům. Bylo by však vhodné originál doplnit překladem, rovněž seznam zkratek. 

             

            Samozřejmě doporučuji k obhajobě. 

 

   

      Při obhajobě DP by bylo vhodné zodpovědět následující otázky: 

 

      -   Vysvětlit termín „samozvané kurikulum“, s. 27 

      -   V čem vidí autorka pozitiva a negativa nizozemského systému předškolní výchovy a 

vzdělávání? 

      -   Je deskripce hlavní metodou komparativní pedagogiky?  Bylo by možno na základě 

volby typů předškolních institucí v Nizozemsku vytvořit podmínky pro jejich analýzu? 

      -   Je skutečně nezbytné, aby bylo pro nizozemskou předškolní výchovu formulováno 

národní kurikulum? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 

 


