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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.

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 v
gramatice
(interpunkce)

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: Vymezení problému, který má práce řešit, 
navodilo úvahový charakter, patrný  především v prvních dvou kapitolách. Z tohoto rámce 
vystupuje 3.kapitola, opírající se o osobnostní pojetí dítěte Z.Heluse, která má výrazně 
odborně popisný charakter, avšak  bez shrnutí podstatného, které by se mohlo stát 
prostorem pro reflexi postavy dítěte a dětství  v dílech Pawlovské a Viewegha.Je však 
zřejmé, že autorka má toto chybějící zobecnění zpřítomněno při vyhodnocení  knih obou 
autorů i výzkumné sondy. Přínos práce spatřuji v metodologické odvaze hledat v beletrii 
doklady o vztahu dospělé společnosti k dětství a dětem, byť místy navozuje příliš 
jednostranné soudy.  Výzkumná sonda přesahuje téma práce v pohledu učitelů na dnešní 
děti a na současného dětského beletristického hrdinu, je však v souladu se snahou 
ilustrovat současné pojetí dítěte a ověřit závěry, které diplomantka učinila na základě 
analýzy knih obou českých spisovatelů. zkušeností učitelů s dětmi. Oceňuji snahu o 
odhalení složitého a mnohovrstevnatého jevu, kterým je pojímání dítěte ve společnosti.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: Práci by prospěla lepší 
korektura interpunkce. Ve výzkumné části u vyhodnocovaných schémat dětství by bylo 
lépe uvést celé znění položky, nespoléhat jen na přílohu. Se zpracováním této části 
dotazníku do tabulek  (pouze v příloze) není už dále pracováno, není ani uvedeno, že první 
sloupec znamená délku praxe respondentů. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1. Je nedostatek citové blízkosti rodičů znakem pouze současné doby? Domníváte se, že 

v některém z minulých období tomu bylo výrazně jinak?V čem je rozdíl mezi 
dneškem a minulostí?

2. V historickém exkurzu uvádíte všechny výběry jako ilustrace toho, že děti nebyly 
vnímány jako rozvíjející se osobnosti v podstatě ve shodě s pohledem Z. Heluse.  Jak 
byste v této souvislosti charakterizovala vztah současné české společnosti k dětem?

3. Považujete metodologii diplomové práce za nosnou vzhledem k řešenému problému?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




