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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: v tištěné 
verzi práce chybí 
abstrakt, 
v elektronické 
taktéž, je uvedena 
chybně anotace

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:

Diplomová práce zpracovává netradičně pojaté téma: vztah rodičů, státu a mateřské školy. 
Autorka si vybrala náročné téma, které by bylo nutno analyzovat i z hlediska 
sociologického a filozofického. Název první kapitoly teoretické práce je shodný s názvem 
diplomové práce, doporučuji autorce, aby v průběhu obhajoby uvedla vhodnější název. 
V teoretické části bohužel převažuje popis nad hlubší analýzou, chybí využití 
zahraničních zdrojů a v některých případech autorka zapomněla uvést zdroj (např. s. 16).
Chybí logická provázanost jednotlivých kapitol, což způsobuje nepřehlednost ve struktuře 
teoretické části (např. nezdůvodněné zařazení kapitoly Historický vývoj instituce mateřské 
školy). Autorka kvalitně zpracovala kapitolu č. 2, kdy se snaží představit různé teorie 
lidských potřeb (Maslow, Matějček a Langmeier, Pesko a Boyden). 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda mateřská škola jako státní instituce uspokojuje 
potřeby dětí a zda vyhlášky spojené s mateřskou školou, jsou v souladu s potřebami dětí.
Výzkumné šetření je přehledně zdokumentováno, autorka využila k získání dat pouze 
metodu dotazníku. Lze polemizovat o výpovědní hodnotě těchto zjištění, neboť v 
některých otázkách autorka podsouvá respondentům odpověď. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Nepřesná interpretace získaných dat (např. s. 96 „učitelky mají přehled o potřebách dítěte 
předškolního věku x učitelky nemají přehled o modelech potřeb dětí“)

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1. V průběhu obhajoby vysvětlete vztah výchovy a společnosti.
2. Pokuste se zformulovat, co bylo cílem teoretické části diplomové práce
3. Objasněte, jaký rozdíl je mezi vyšetřovacími metodami a pedagogickou 

diagnostikou (viz s. 51)
4. V anotaci autorka píše, že práce je zaměřena na vztahy mezi rodiči, státem a 

mateřskou školou. Doporučuji, aby v průběhu obhajoby vymezila, o jaké vztahy 
se jedná. 

5. Vysvětlete s ohledem na zvolený typ výzkumného šetření, proč jste stanovila 6 
hypotéz.

6. Shrňte závěry výzkumného šetření a objasněte jejich případné využití.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE




