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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:

Práce podrobně zkoumá vztahy mezi rodiči, mateřskou školou a státem, to, jak jsou tyto 
vztahy v souladu s potřebami dětí. Této problematice je věnována teoretická část, 
především vysvětlení základních pojmů. Kapitola č. 1 nezvykle pojmenovaná stejně jako 
celá práce, končí popisem událostí, schází odborné zhodnocení autorky – jaký ten vztah 
je, pro je takový a ne jiný.
Praktická část celkem logicky navazuje na teoretickou. Získané poznatky naznačují, že 
potřeby předškolních dětí často nejsou plně uspokojovány především ze strany stát, někdy 
i rodičů. Autorky prostudovala solidní počet domácí literatury, citace jsou zřetelně 
zvýrazněny. Teoretická část končí sdělením (poslední věta) ke kterému autorka došla až 
jako k výsledku výzkumu. Seznam literatury odpovídá potřebám práce, autorka dokáže 
s literaturou pracovat.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Kapitola Vývoj pohledů na dítě je příliš stručná a ne vždy jsou informace dávány do 
souvislosti se zkoumanou problematikou. Celkem přesně je formulován cíl práce, 
hypotézy jsou velmi stručné. Použité metody jsou zdůvodněny. Některé otázky dotazníku 
jsou sugestivní, napovídají předpokládanou odpověď. U získaných odpovědí schází 
odborné zhodnocení, je uveden spíš popis získaných odpovědí.
Autorka zadala otázku, zda učitelky přizpůsobují volbu témat individuálním potřebám a 
konstatuje, že si většinou myslí i rodiče, že ano. Nemyslela tím spíše metody, způsob 
organizace? U otázky o délce pobytu v MŠ schází zdůvodnění proč byla kladena, jak 
získané odpovědi zapadají do sledované problematiky.
Získané poznatky uvedené v závěru nejsou povzbudivé, zasluhovaly by hlubší rozbor, jak 
může být ovlivněn vývoj dítěte.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Uvádíte, že „nyní je vytvořen prostor pro pedagogickou autonomii škol„ Ve srovnání 
s Vámi získanými poznatky z šetření vysvětlete, co si o výše uvedeném myslíte. Uveďte 
příklady jak současné vyhlášky MŠMT podporují (nepodporují) děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.
Co soudíte o tom, že učitelky neuvedly potřebu lásky?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje



Podpis:




