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A. Požadované náležitosti bakalářské 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, ale 
drobné nedostatky v  
citacích 

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: 
Oceňuji téma jako takové – pro učitelku mateřské školy je otázka percepce problémového dítěte velmi 
důležitá, a to jak ve vztahu k identifikaci možných problémů u žáků, tak také z hlediska možné podpory ze 
strany pedagoga. Z tohoto pohledu bylo pro autorku jistě obohacující, že provedla zkoumání možné 
typologie problémového dítěte v předškolním věku na základě studia odborné literatury. Autorka se v rámci 
řešení diplomové práce jistě hodně naučila, zmíním ale některé slabiny práce.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
1) Práce s literaturou – autorka se opírá o naše významné autory, kteří se zaobírají danou problematikou. 
Upozorňuji na občasné absence odkazů na bibliografické zdroje. Např. na s. 23 se uvádí  Matějčkovo a 
Langmaierovo zdůrazňování duševních potřeb a není uveden zdroj. Podobných situací je více, uvádím tuto 
ukázku pouze jako příklad.  

2) Metodologie:  
a) Autorka se opírá o dotazníkové šetření a rozhovory s učitelkami, stanovuje si tři hypotézy. Dotazuji se, 
jaký má význam stanovený cíl č. 2 „zjistit, jaká populace pedagogů učí v MŠ – z hlediska věku, vzdělání, 
praxe“, cíl se mi jeví jako irelevantní, neboť se dále s případnými rozdíly mezi učitelkami v práci nepracuje. 
Cíl č. 4 je zatížen nepřesnou formulací, autorka nezjišťuje vlastní příčiny problémového chování, nýbrž 
pohledy učitelek na příčiny problémů (což není totéž).  
b) Autorce se podařil poměrně široký sběr dat, což je potřeba ocenit. Nerozumím ale formulaci v popisu jeho 
průběhu “ někteří pedagogové pracují s dětmi pouze instinktivně, citem, ne na bázi pedagogických teorií. 
Proto je některé mé otázky zaskočily“ (s. 32). Prosím o vysvětlení u obhajoby.  
c) Při práci s rozhovory autorka mohla více pracovat na kategorizaci odpovědí, příslušné partie jsou spíše jen 
ukázkami odpovědí učitelek, nebyla provedena důsledná analytická práce s daty.  
d) Kvantitativní část dotazníku, kde byla provedena kvantifikace dat o respendentkách, mohla být promítnuta 
do nálezů v tzv. kvalitativní části dotazníku – autorka by mohla např. zjistit odlišné pohledy na problémové 
dítě v závislosti na vzdělání učitelek, jejich věku, délce praxe aj.   
e) Vlastní šetření je poměrně široké, autorka sledovala poměrně hodně parametrů, a to od vlastní percepce 
problémového chování, přes atribuci jejich příčin až k možnosti pedagogické diagnostiky i následné nápravy 
z hlediska učitelky. Možná by prospělo zúžení šíře záběru práce a tím i možné zaměření se více do hloubky 
problému.   

3) Autorka se zabývá mj. diagnostickými postupy učitelky mateřské školy, které by měly napomoci při 
vyhledávání problémových žáků. Jak je to s anamnézou dítěte? Je to skutečně diagnostický postup, který by 
měla učitelka s každým rodičem realizovat? V této oblasti se dá názorně ukázat také na problém práce – je 
zde zevrubně popsáno (s. 49), jak je anamnéza důležitá, ale nenajdu konkrétní údaj o tom, jak by se měla 
realizovat, v kterých oblastech by mohla učitelka s rodiči pracovat a kde by naopak měla být obezřetná. Je to 
spíše popis problému, s využitím vlastních zkušeností či zúročení poznatků z teorie, než zevrubná analýza 
výpovědí respondentek.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
Které nálezy o problémových dětech považuje za stěžejní pro učitelku mateřské školy? Ostatní viz výše. 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 
Návrh hodnocení: velmi dobře po dobře zvládnuté obhajobě.  

 
Podpis: Dr. Anna Kucharská, Ph.D., katedra psychologie 


