
POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE

Autorka DP: Ing. Lucie Masnerová                              Termín SZZ: leden 2011
Název DP:  Volná hra 2 – 4 letých dětí v cizojazyčné škole  Datum posudku: 2.12.2010
Vedoucí práce : PaedDr. Soňa Koťátková Ph.D Oponent :
Posuzovatel: Posuzovatel:

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.

Nezřetelné oddělení 
převzatého a
vlastního, drobné 
nedostatky v citacích 
a seznamu literatury.

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 a zdůvodnění empirických postupů           
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup)           
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:
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

V DP je zpracovávána problematika začleňování dítěte před třetím rokem do vrstevnické 
skupiny se stěžejním zaměřením na počátky dětské společné hry. Autorka ověřuje odborné 
poznatky o hře těchto děti v realitě MŠ s anglickým jazykem. Obě hlavní cesty zvolené k 
objasňování (hra a používání jiného než mateřského jazyka v dětské skupině) jsou aktuální a 
výzkumně nesnadné vzhledem k věku dětí. Pozorování, přineslo velké množství záznamů a 
bylo pro další zpracovávání rozčleněno do tří etap. Autorka zvolila přehledné, dobře 
vysvětlené slovní vyhodnocování jednotlivých etap pozorování hry ( + tabulky a funkčně i 
grafy) a dalších výzkumných záměrů  (preference hraček v MŠ a doma). Snad jen doba 
pozorování skupiny B byla již kratší v porovnání se skupinou A a pro srovnávání již méně 
strukturované. Přínosné jsou také poznatky o volbě jazyka při dětské hře v různojazyčné 
dětské skupině. Verifikace hypotéz je kvalitní a odborně fundovaná. Další materiál pro 
vyvození vývojových zákonitostí hry dětí kolem 3.roku je obsažen i v přílohách, kde se 
nacházejí individuální záznamy z pozorování jednotlivých dětí a grafy, které ukazují proces 
proměny individuální hry ve hru společnou.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
V prvních dvou kapitolách se častěji objevuje kladení odborných poznatků a názorů bez 
jasnější časové posloupnosti vybraného zdroje. Je však třeba říci, že se autorce zdařilo uvést 
tyto názory v logické souvztažnosti k obsahu dané kapitoly, tzn. že se jí daří předložit názory 
autorů (v čas.rozsahu 50-60 let) ke sledovanému tématu kapitoly, což ukazuje i na kvalitu 
studování dané problematiky. Funkčně provázané je i dokládání vlastních zkušeností z praxe 
k teoretickým poznatkům, což opět ukazuje schopnost vnímat v souvislostech teoretické 
poznatky s praktickými situacemi. 5.kapitola – přiblížení ŠVP cizojazyčné MŠ- vhodně 
spojuje teoretickou a praktickou část DP. 10.kapitola Diskuse obsahuje kvalitní úvahy nad 
nezávisle proměnnými ve sledované skupině dětí i nad možnostmi dále problematiku 
různojazyčné skupiny předškolních dětí výzkumně sledovat. DP je velice kvalitní a 
komplexní, splňuje všechny podmínky kladené na tento typ závěrečné práce a doporučuji ji 
k úspěšné obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Za jakých podmínek by se mohly výsledky souměřitelného zkoumání dětské hry kolem 

3.roku výrazně změnit?
 Jaké jsou ve shrnutí závěry pro genderovou tendenci ke společné hře (dívek a chlapců) a 

pro výběr hračky?
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




	Ano



