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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:
Diplomová práce zpracovává problematiku školní připravenosti u dětí předškolního věku 
před nástupem do 1. třídy ZŠ, čímž reaguje na aktuální situaci vysokého počtu odkladů 
školní docházky a nabízí prevenci v podobě cílené přípravy předškolních dětí v oblasti 
grafomotoriky. Rozsah práce (103 stran) doplněný velkým množstvím příloh (130 stran) 
převyšuje požadovaná kritéria diplomové práce a svědčí o velkém osobním zaujetí 
autorky. Jedná se o celkově vyváženou práci, kdy teoretická i praktická část zaujímají cca 
50 stran. Drobným problémem autorky je, vybrat podstatné a více se věnovat hlubší 
analýze a porovnání získaných informací.

Přínosem práce je zařazení kapitoly věnované předškolnímu a základnímu vzdělávání 
v ČR. Autorka prokázala schopnost fundovaně pracovat s odbornou literaturou, detailně 
prezentuje kurikulární dokumenty RVP PV a RVP ZV, avšak bez hlubší analýzy a 
kritického srovnání. Některé citované pasáže kurikulárních a legislativních dokumentů by 
bylo jistě možné vynechat, ale pro autorku, která momentálně začala učit v 1. třídě ZŠ, 
jsou zajisté cenným materiálem. V druhé kapitole autorka vhodně zařadila problematiku 
školní připravenosti a školní zralosti. Oceňuji, že na s. 21 odůvodňuje použití pouze 
termínu školní připravenost. Nejrozsáhlejší část teoretické části je vhodně věnována 
problematice grafomotoriky (vývoj, vliv vnějších podmínek, metodika atd.), kde autorka 
prezentuje a porovnává názory současných odborníků, o čemž svědčí i rozsáhlý seznam 
použité literatury (bohužel absentují zahraniční zdroje).

Praktická část je přehledně strukturována, autorka si stanovila cíl, pracovní úkoly a velmi 
vhodně formulovala výzkumné otázky, ke kterým směřovala celé výzkumné šetření a 
v závěru práce na ně odpovídá. Celá výzkumná část je výborně zdokumentována, oceňuji 
precizně stanovená kritéria hodnocení (s. 57 - 59), což umožňuje opakování a případné 
srovnání výzkumného šetření. Autorka v závěru uvádí vlastní přínos diplomové práce pro 
současnou učitelskou praxi

Celkově se jedná o kultivovanou diplomovou práci, která splňuje stanovené požadavky a 
je možno ji i přes drobné výtky doporučit o obhajobě. 



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Autorka se plně inspirovala publikací Bednářové a Šmardové, čímž se částečně snižuje 
autorský přínos diplomové práce. V přílohách však autorka uvádí i další publikace, 
kterých je možno využít (příloha č. 5, 9, 11). Autorce se podařilo shromáždit velké 
množství zajímavých dat (kasuistiky jednotlivých dětí, detailní dokumentace 
grafomotorického vývoje u jednotlivých dětí atd.) 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Na základě výsledků Vaší diplomové práce a již čerstvě získaných pedagogických 
zkušeností změnila byste metodologii výzkumného šetření tak, aby zde byl 
patrnější více váš autorský přínos.

2. Které faktory ovlivňují vývoj grafomotoriky u dětí před vstupem do základní 
školy?

3. V čem vidíte největší význam mateřských škol pro plynulý přechod dítěte 
z mateřské do základní školy?

4. Objasněte, proč jste výzkumné šetření realizovala ve třech termínech (říjen, 
leden, březen)?   

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE




