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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. 

Nedostatky 

v obsahové a 

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 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: 

 

Diplomová práce prokazuje autorčinu solidní obeznámenost s psychologickým vývojem 

dítěte, s knihami pro děti s daným tématem, přehled v koncepci a metodách programu RWCT 

a schopnost koncipovat akční výzkum. Diplomantka formuluje jasné a srozumitelné cíle, které 

v práci naplňuje. Navržené lekce jsou funkční a pečlivě promyšlené. Jediným nedostatkem 

lekcí může být odhlížení od estetické povahy textů, což je patrné z anotací knih i 

z formulovaných cílů navržených lekcí, které se zaměřují na obsahovou a tematickou složku 

vybraných ukázek. Dokonce do výběru byly vybrány ukázky z dvou naučných knih, což 

pochopitelně bránilo rozvoji literárně výchovných a estetických cílů. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

V jakém smyslu je téma smrti pro děti vzdálené? Jakou roli v tom hraje společenská tabuizace 

tématu? V jakém smyslu je smrt důležitá pro osobní reflektování života pro dítě mladšího 

školního věku a co mu v tomto směru může nabídnout umělecká literatura? Jak schopnost 

reflektovat a prožívat smrt souvisí s kognitivní a emocionálním a celkovým osobnostním 

vývojem dítěte mladšího školního věku? Na základě čeho byly vybrány tituly pro jednotlivé 

ročníky? Jak je v literárních textech z Vámi představeného výběru pro žáky mladšího 

školního věku smrt esteticky ztvárňována? Dají se pojmenovat nějaké základní narativní či 

umělecké postupy a autorské strategie – třeba i v souvislosti s modelovým čtenářem textu? 

Uvádíte, že pro zážitkové učení je však nutné volit jiný model učení (s. 48) – jaký model a 

postupy? Jak ve výuce pracovat s různými kulturními představami žáků spojenými se smrtí (i 

každý z představovaných textů prezentuje ve svém významovém plánu určitou kulturní či 

ideologickou představu o smrti a jejím významu) – viz reflexe výuky ve 3. a 5. třídě (peklo, 

nebe, věčný život, reinkarnace atd.)? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na magisterské práce ve studijním 

oboru Učitelství pro mateřské školy a nevykazuje žádnou shodu v systému Turnitin s 

jiným dokumentem. 

 

 
V Praze dne …..........................                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


