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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 a diskuze Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi B 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: 

 

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 

         

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 DP :  Jana Bezděková 

 

Diplomová práce je pilotním průzkumem nejčastějších problémů a jejich diagnostiky v MŠ 

v Praze 10 z pohledu učitelek. Práce má rozsah 76 stran a dále obsahuje seznam použité 

literatury a přílohy. Teoretická část je uvedena zamyšlením nad pojetím dítěte v současné 

společnosti a shrnutím základních charakteristik dítě předškolním věku. 4. a 5. kapitola je 

věnována díti s problémy. Autorka přistupuje k výběru problémů a jejich analýze  podle 

osobního zaujetí. Například odlišnosti autistického spektra jsou zpracovány i s odkazem na 

literaturu, problémy v sociálních vztazích pouze naznačeny. Kapitoly 4. 2., 4. 3. nejsou 

relevantní k projektu práce. Kapitolu 8. je pouze osobní úvahou bez opory v odborné 

literatuře a zasloužila by si hlubší rozpracování vzhledem k praktické části šetření. Autorka 

měla využít metodické materiály VUP a další. Přes stručnost a informativní charakter 

teoretického uchopení tématu je zřetelná snaha  porozumět individuálním zvláštnostem dětí a 

hledat možnosti diagnostiky i intervence v prostředí MŠ. Autorce se příliš nezdařilo provázat 

teoretickou část práce s projektem výzkumu.  

Praktická část je uvedena konkretizací cílů a hypotézami / str. 29-30/. 

Základní metodou šetření byl dotazník vlastní konstrukce zadaný 49 učitelkám v MŠ / viz 

příloha/ a jeho kvantitativní vyhodnocení, dále byl realizován polostrukturovaný rozhovor 

s třemi kolegyněmi z MŠ. 

Diplomantka se poctivě snaží získané údaje interpretovat ve vztahu k položeným hypotézám. 

Jako určitý problém vidím, že ne vždy je jasné, která interpretace je podložena výzkumně a 

která vychází pouze ze subjektivního pohledu autorky /str. 44 – poslední odstavec aj./ 

Profesně odborněji jsou interpretovány kapitolky 12.3.6., 12.3.7. 

Oceňuji snahu diplomantky pojmenovat současné problémy v MŠ. Bohužel diskuze ne vždy 

koresponduje s výsledky šetření a interpretace získaných údaje by měla být promyšlenější. 

  

Otázky k diskuzi při obhajobě. 

1/Hypotéza druhá / str. 30: terminologicky nejasná – mozkové dysfunkce, roztěkanost, 

nesoustředěnost – vnáší do vyhodnocování dotazníku nejasnosti. Například tabulka č. 7  

/ str.44/ ADHD, hyperaktivita- považujete za mozkovou dysfunkci ?  

 

2/ Jedním z vašich dílčích cílů je zjistit vzdělání a délku praxe respondentek. Sledovala jste 

vliv těchto faktorů na volbu diagnostických či intervenčních postupů, pokud ano, můžete je 

upřesnit? Str. 36 - poslední odstavec – příliš nerozumím vašim úvahám. 



3/ Při vyhodnocování získaných údajů není vždy jasné, zda vaše interpretace je odborně 

podložena a jaká je vazba k výsledkům šetření - konkrétně: rodinná anamnéza a úvahy o 

nechtěných dětech /s. 49/, temperament s. /53/ 

  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis:   PhDr. Lidmila Valentová, CSc.                         2.1.2012 

                 katedra  psychologie 


