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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:

Zvolené téma je aktuální a jeho uchopení z hlediska pedagogiky je náročné, je škoda, že 
se autorka nedržela vymezené problematiky „mateřská škola jako veřejná služba“ a 
zbytečně rozšířila téma o efektivní komunikaci. Teoretická část je bohužel pojata zbytečně 
široce, což způsobuje nejenom roztříštěnost, ale i povrchnost zpracování. Autorka často 
konstatuje, cituje (někdy neuvádí zdroj informací, např. s. 21), ale nepouští se do hlubší 
analýzy a mnohdy ji uniká i podstata problému (např. v kapitole 1.2  Význam předškolní 
výchovy v odkazu významných myslitelů autorka cituje názory některých osobností, ale 
neuvádí kritérium jejich výběru: Komenský, Platón, Rousseau, Masaryk). Mezi 
jednotlivými kapitolami chybí logická provázanost a je škoda, že autorka nezařadila 
závěrečné shrnutí teoretické části, což by ji umožnilo plynulé propojení s praktickou částí.

Praktická část přináší zajímavé údaje, avšak s ohledem na široce stanovený cíl se jedná 
pouze o izolovaná data, chybí jejich provázanost a interpretace.  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Je škoda, že autorka více nepropracovala kapitolu č. 3, která by dle názvu měla být 
nejdůležitější částí DP. Autorka zde pouze okrajově analyzuje problematiku z hlediska 
předškolní pedagogiky, více se zaměřuje na pojetí z hlediska marketinku. Není zde patrno, 
z čeho autorka při zpracování této kapitoly čerpala, konkrétně se jedná o s. 38 a 39.

V praktické části je zbytečné definovat jednotlivé použité metody, ale chybí zdůvodnění 
volby těchto metod v souvislosti se stanoveným cílem. Oceňuji reprezentativnost 
regionálního výzkumného souboru i způsob jeho výběru. Bohužel není jasné, jak byl 
proveden výběr vzorku z řad rodičovské veřejnosti. Chybí časový harmonogram 
výzkumného šetření a informace, kolik dotazníků bylo rozdáno do jednotlivých 
mateřských škol, zda odpovídaly pouze učitelky mateřských škol nebo i ředitelky 
mateřských škol atd.

Autorka by se měla zamyslet nad vypovídající hodnotou otázky č. 1 (s. 49), neboť dále 
nezjišťovala pravdivost výpovědi respondentů a ani další otázkou neověřovala znalost 
RVP PV. Naopak se autorce podařilo získat zajímavé informace z otázky č. 3 (co je 
posláním MŠ), tato problematika by si zasloužila hlubší analýzu i interpretaci získaných 
dat.



Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Doplňte hlavní představitele názorových proudů (empirismus, nativismus a interakční 
teorie, tak jak je prezentujete na s. 15) a vysvětlete, kam zařadíte zastánce pesimismu a 
optimismu.

2. Zamyslete se nad strukturou teoretické části a navrhněte novou osnovu tak, aby více 
korespondovala s praktickou částí a stanoveným cílem DP.

3. Vysvětlete tvrzení na s. 7 „Přestože se tato práce určitým zjednodušením nevyhne, 
budu se v ní snažit držet faktů, jež plynou z knižních materiálů pedagogiky“.

4. Objasněte vztah výchovy a společnosti, označení podkapitoly 1.1 Výchova jako 
nástroj utváření společnosti a tvrzení ze s. 11, kde píšete, že filozofové, vychovatelé a 
psychologové psali o principech vylepšení kvality lidí a současně upozorňovali na 
mimořádnost rodinné péče a výchovy dětí do šesti let.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
Jana Kropáčková




