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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
          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.

Nedostatky ve stylistice a gramatice.
(Např. ve větách- s. 14 Od šestého…, s. 
15. Pevnější… Postupně… Nejen.., 
s. 32 probíhají…, s. 40 Kritéria 
pozorování…, s. 47 Nejvýraznějšími 
kritérii…, s. 49 Učitelé uváděli…, s. 53 
Na ZŠ již…)

Nevyhovuje zcela.

B. Kvalita diplomové práce:
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 se zabývá tématem společensky potřebným. V práci analyzuje základní kurikulární 
dokumenty předškolního a základního vzdělávání, aspekty vývojové psychologie a podává 
základní informace o odkladu školní docházky v ČR a zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ. 
Zpracování teoretické části práce je vyhovující, ačkoliv bych vzhledem k názvu práce 
očekávala hlubší zpracování kapitoly 4 a dále pak shromáždění výsledků odborných publikací 
a výzkumných zpráv (včetně zahraničních) o možnostech propojení a přiblížení 
preprimárního a primárního vzdělávání, institucionální přípravy na nároky primární školy, 
hlubší analýzu doporučovaného obsahu preprimárního vzdělávání a přístupů k jeho 
zprostředkovávání nejen z hlediska vývojové psychologie, ale především hledisek
pedagogického a didaktiktického. V empirické části práce diplomantka zjišťuje množství 
odkladů školní docházky a jejich vývoj v posledních 4 letech v Kladně. Empirickou část práce 
lze pozitivně hodnotit zvláště vzhledem k velikosti a úplnosti vzorku a snaze o pečlivou 
prezentaci zjištění.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Oceňuji zařazení kapitoly 1.2.  vzhledem k aktuálnosti sledované problematiky.

Argumentace o úloze standardů je v různých částech textu v rozporu (srov. 3. odstavec s. 13 a 
1. úplný odstavec ze s. 14)- doporučuji vysvětlit při obhajobě.
Většina zmiňovaných testů školní zralosti na s. 37 je málo aktuální.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Kromě výše uvedeného vysvětlení doporučuji při obhajobě zodpovědět otázku Je možné, 
že podoba výuky v 1. ročníku ZŠ má vztah k množství odkladů školní docházky? Svou 
odpověď zdůvodněte.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Podpis:




