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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 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  má dlouhodobý zájem o hlubší proniknutí do hry dětí v podmínkách mateřské školy. 
Navazuje na svoji BP a dále prohlubuje své poznatky přes další pozorování her dětí v různě 
věkově uskupených třídách MŠ. Pozorování a zaznamenávání volné hry není lehká záležitost a 
většinou se napoprvé nedaří. Autorka již měla zkušenosti ze své BP a pokračovala v objasňování 
procesu hry i v DP. Přínosem této DP je právě vhled do procesu hry ve věkově smíšených a ve 
věkově homogenních skupinách v MŠ. Některé poznatky z DP, i když jsou limitované počtem 
respondentů, rozšiřují informace uváděné o hře nejmladších dětí (3-4letých), které se opakovaně 
v odb. literatuře objevují. 
DP má logickou stavbu a kompaktnost specializovaně zaměřeného tématu i sledovaného 
problému. Autorka by ale na základě svých zkušeností v práci s dětmi mohla častěji komentovat 
a vyslovovat vlastní názory a poznatky i v teoretické části. 
Výzkumná část obsahuje postupné  pozorování hry ve třídách MŠ podle zvolených kritérií, které 
korespondují s vyslovenými hypotézami. Hypotézy, které nebyly dostatečně verifikovány jsou 
dokladem toho, že předpokládat kvalitu hry v dětské skupině nemůže být tak jednoznačné a má 
na ni vliv mnoho nezávisle proměnných. Strukturované pozorování jako základní výzkumná 
metoda bylo zvoleno adekvátně k řešenému problému a věku dětí. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Vlastní interpretaci a komentáře autorky k výzkumné části obsahuje až  10.kapitola – Diskuse. 
Zde jsou uvedeny na dobré profesní úrovni logické úvahy o možných příčinách sledovaných 
procesů ve hře dětí a vysvětlování dosažených výsledků. Obsahuje i náměty, jak nepřímo 
ovlivnit kvalitu dětské hry.

Po formální stránce (jazykové, gramatické i technické) nemá předkládaná DP nedostatky, 
odkazy na odborné zdroje i bibliografické záznamy literatury jsou bez problémů.  
DP splňuje všechny požadavky na tento typ magisterské práce a doporučuji ji k úspěšné obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Co by mohlo podle vašich úvah a zkušeností změnit výsledky hrového užití souboru hraček, 
který jste měla k experimentálnímu ověření (ve vztahu k proměně námětu, doplňování dalšími 
hračkami a k podnícení kooperativní hry).
Co ještě mohlo mít vliv na nekonfliktnost dětí při hře se souborem ?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
Výborně      velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
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