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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, 
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 (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 předkládané diplomové práce prokázala během jejího zpracování velkou 
samostatnost. V teoretické části shrnula na základě dobře zvolené odborné literatury 
nejvýznamnější poznatky týkající se intelektově nadaného dítěte předškolního věku 
formou, která umožňuje následné využití části textu v zamýšlené publikaci pro učitelky 
mateřských škol v praxi.  Přínosem a silnou stránkou práce je však především praktická 
část, v níž se autorka zhostila role výzkumníka mimořádně citlivě a zodpovědně, o čemž 
svědčí nejen vysoká návratnost dotazníků. Nejen, že zmapovala postoje a názory učitelek 
zkoumaného regionu, ale zároveň se je následným zrealizováním semináře pokusila 
ovlivnit. Otevřela tak svou vlastní aktivitou tolik potřebnou diskusi v terénu, kde jsou na 
rozdíl od velkých měst informovanost i možnosti podpory nadaných na úplném začátku. 
Součástí práce je také kazuistika. Kazuistik na základě dlouhodobého pozorování je stále 
nedostatek, přestože jejich publikování je jednou z nejúčinnějších cest, jak lze postoje 
učitelů k této problematice ovlivnit.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Jako dílčí nedostatek práce hodnotím podcenění tématu postojů učitelů k nadaným 
v teoretické části práce, což je zároveň snížené interpretační nebo reflektivní úroveň empirických 

údajů a funkční provázanosti teoretické a praktické části.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

 Jakým způsobem zájem diplomatky o problematiku nadaných dětí prakticky 
ovlivnil její práci ředitelky mateřské školy?   

 Agumentujte pro/proti zařazení intelektově nadaného dítěte do mateřské školy 
typu Montessori, Waldorf, Začít spolu?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D.




