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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:
Předložená práce zahrnuje 117 stran původního textu, 70 bibliograficky nedůsledně 
utříděných titulů, 12 historických pramenů, 18 internetových odkazů a cca 100 stran 
nestránkovaných, částečně komentovaných příloh 
Tento rozsah dokládá, že autorka sledovala široký kontext problematiky v regionu se 
specifickým vývojem. Původní téma „Vývoj mateřské školy v Kadani“ (viz anotace) 
rozšířila o pohled na celé česko-německé školství. Pečlivý popis dějinných událostí a 
snaha o vytěžení všech dostupných pramenů vyústilo v obecnou charakteristiku, která 
danému stavu odpovídá.    

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Soubor předložených analyzovaných materiálů je velmi zajímavý, leč poněkud 
neutříděný. Není zřejmá hierarchie a kritéria pro výběr pramenů, popis uváděných 
skutečností se opakuje, komentáře místy postrádají kriticky hodnotící porovnání a odkaz 
na souvislosti. Práci by prospělo soustředění se na výběr, komentář a hlubší rozbor 
několika základních problémů. Podnětná je reflexe dojmů pamětníků, naznačující  určité 
případné souvislosti, které by se daly vysvětlit a specifikovat podle důležitosti (např. zda 
byl uvedený zasedací pořádek  objektivním požadavkem  nebo subjektivním opatřením). 
Rovněž se nabízí otázka funkčnosti některých příloh.     

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Vysvětlete podrobněji záměr a metodologii šetření vzpomínek a svědectví pamětníků. 
Proč považujete kritérium délky zaměstnání za důležité. 
Zvažte, zda a v čem lze v současnosti považovat mateřské školství v regionu za specifické 
a případně i ovlivněné předchozím vývojem.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
Opravilová




