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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: chybějící
abstrakt v českém 
a anglickém jazyce

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:

Téma diplomové práce je v současné době, kdy mateřské školy nemohou uspokojit 
rodičovskou poptávku, vysoce aktuální, neboť řeší problematiku alternativní formy péče o 
předškolní děti. Cílem výzkumného šetření bylo popsat, zhodnotit centra pro předškolní 
děti a porovnat je se systémem edukace v mateřských školách. Cíl práce byl naplněn, 
autorka precizně dokumentovala průběh výzkumného šetření, při němž využila vhodně 
kombinaci několika metod (pozorování práce pedagogů, rozhovor s pedagogickými 
pracovníky a dotazník pro rodiče). Vysoce oceňuji interpretaci získaných dat u každé části 
výzkumného šetření. Autorka diplomovou práci zpracovala s vysokým osobním 
nasazením, využila velké množství informačních zdrojů (především aktuální články 
v časopisech a na webových stránkách), osobně nejenom navštívila dětská centra, ale 
taktéž v jednou aktivně působila. Diplomová práce je fundovaně zpracovaná, autorka 
prokázala výbornou orientovanost v oblasti předškolní pedagogiky. Doporučuji, aby 
autorka závěry diplomové práce prezentovala v odborném časopise. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

V teoretické části bohužel není patrné, z jakých zdrojů autorka čerpala (např. v seznamu 
použité literatury chybí někteří autoři: Fulghum – citován na s. 11, Příhoda – citován na s. 
6, na s. 4 a 8 uvádí vzdělávání programy, ale v seznamu použité literatury chybí atd., není 
jasné, kdo je autorem výzkumu na s. 13, chybí zdroj dat z průzkumu Gender studies, atd.).
Dále není zcela jasné, z čeho autorka vycházela při zpracování kapitoly 2. 1 a 2. 2, kde 
analyzuje historický vývoj. Závěr práce je netradičně dlouhý (6 stran), z této části autorka 
může vycházet při zpracování abstraktu, který je nutno do práce doplnit.

Oceňuji, že se autorka v kapitole 3.4 zabývá problematikou očekávání a představ rodičů o 
mateřské škole, což dokladuje realizovanými výzkumy (porovnání v ČR a Německu), ale 
taktéž tuto problematiku sleduje i v rámci svého výzkumného šetření. Autorce se podařilo 
získat zajímavé informace o podmínkách Center pro předškolní děti, což názorně 
dokumentuje v přílohách. Autorka se zamýšlela i nad využitelností diplomové práce pro 
pedagogickou praxi a nabízí využití hodnotících archů pro posuzování podmínek a 
fungování Center pro předškolní děti. Oceňuji, že při zpracování hodnotících archů se 
inspirovala metodickými materiály, které VÚP Praha vydalo k RVP PV.



Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Na s. 52 autorka uvádí, že se dotazníkového šetření účastnilo 50 rodičů, bylo by 
vhodné, aby u obhajoby uvedla jaká byla celková návratnost dotazníků.

2. Objasněte zařazení kapitoly 7.4 (Srovnání Center pro předškolní děti při DDM 
Prahy 9 na jejich počátku) do teoretické části

3. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi „centrem pro předškolní děti“ a tzv. „dětskou 
skupinou“, kterou schválilo MPSV jako další alternativní formu péče o děti.

4. Na s. 97 autorka uvádí, že někteří rodiče se do dětských center vracejí z důvodu 
nespokojenosti v mateřské škole a následně uvádí případná rizika a nevýhody 
dětských center. Sama autorka vyzdvihuje pozitiva mateřských škol. Promyslete, 
jak by měla být realizována osvěta pro rodiče dětí předškolního věku.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:

Výborně   -      velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




