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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:

Vstup dítěte do mateřské školy je natolik významnou zkušeností, že v případě potíží může 
dojít k negativnímu ovlivnění dlouhodobého postoje nejen vůči předškolní, ale i vůči 
školní docházce. MŠ navíc obvykle pro dítě představuje první větší kontakt s cizími 
dospělými autoritami, který pokud začíná nepříznivě může zkomplikovat proces postupné 
emancipace dítěte z rodiny.  Z obou důvodů je důležité, aby děti přicházely do MŠ ve
chvíli, kdy jsou na to již vývojově připravené, a zároveň aby MŠ adekvátně reagovala na 
potřeby jednotlivých dětí. V takovém případě probíhá adaptace dětí na školní prostředí 
bez problémů a umožňuje rozvíjet potenciál dítěte. Podpůrným faktorem pro hladkou 
adaptaci (a pro připravenost dítěte na vstup do MŠ) je rodina a výchovný přístup rodičů. 
Jak silný je vliv rodinného zázemí (oproti vlivu individuálních charakteristik dítěte a 
specifičnosti konkrétního pedagogického vedení a složení třídy) na průběh adaptace dítěte 
při vstupu do MŠ, můžeme zkoumat prostřednictvím porovnání sourozenců s malým 
věkovým rozestupem, u nichž lze předpokládat obdobné výchovné vedení v rodině (silnou 
míru tzv. sdíleného prostředí), a kteří zároveň docházejí do stejné mateřské školy. 
Porovnání sourozeneckých dvojic je zajímavé i proto, že jak rodiče, tak učitelky často 
implicitně i explicitně sourozence vůči sobě poměřují a (mnohdy chybně) očekávají, že by 
si děti měly být ve svých projevech podobné. Zejména tehdy, když se jejich projevy liší 
(přičemž obvykle jedno dítě v požadavcích nedostačuje druhému), dávají to zřetelně 
najevo, což děti mohou nelibě nést.

Uvedené okolnosti vedly k tomu, že se autorka rozhodla podrobit adaptaci sourozenců na 
MŠ vlastnímu výzkumu. Jejím cílem bylo zjistit, zda a nakolik se děti liší ve zvládání 
nároků mateřské školy při vstupu do ní, zda v odlišnostech existují nějaké pravidelnosti a 
čím jsou eventuálně rozdíly způsobeny. Využila k tomu pozorování dětí v MŠ, rozhovor 
s učitelkami a dotazník pro rodiče (doplněný v některých případech rozhovory). Užití 
kombinovaných metod sběru dat považuji za velmi cenné. Údaje získané ze všech tří 
metod následně analyzovala a porovnala. Celkem pracovala se čtrnácti sourozeneckými 
dvojicemi z úplných rodin, pro něž nejprve vytvořila podrobné charakteristiky. Následně 
pro větší přehlednost výsledky strukturovala do hlavních vývojových oblastí, které byly 
patrné v pozorování či byly zmiňovány samotnými respondenty/kami. V těchto oblastech 
popsala jak jednotlivé děti, tak i celé sourozenecké dvojice (v tom případě sledovala rozdíl 
mezi sourozenci). Tím vznikla platforma pro zobecnění závěrů o adaptaci všech 
sledovaných 28 dětí, tj. 14 sourozeneckých dvojic. Právě nalezení klíče k třídění údajů 
představovalo největší obtíž v průběhu analýzy dat. Ačkoliv není použitý postup 



bezchybný (některé oblasti nejsou náležitě definovány, chybí jejich jasné provázání 
s výpověďmi rodičů a učitelek, chybí podrobný záznam o jejich hodnocení atd.), považuji 
jej za metodologicky adekvátní a poměrně originální.

Celkově práci hodnotím jako kvalitní a splňující požadavky kladené na magisterské 
závěrečné práce. Autorka prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou. Místy sice 
teoretická část představuje především kompilát z prostudované literatury (někdy dokonce 
s nepřiměřeně řídkým odkazováním na prameny), nicméně celkový dojem je spíše kladný 
– teoretická část je logicky strukturovaná, text argumentačně graduje, v řadě pasáží
probíhá konfrontace mezi získanými poznatky. Empirická část je rovněž přehledná, 
bohatá na prezentovaná data i interpretace výsledků, které jsou vztaženy k cílům výzkumu 
a k údajům v teoretické části.

Proces tvorby vykazoval řadu počátečních problémů – autorka si téma zvolila vzhledem 
ke své vlastní pedagogické praxi (téma „vyrostlo“ z jejích zkušeností), ovšem následně 
získala pochybnosti o jeho významu i výzkumném pojetí. To přineslo určitou liknavost, 
která vytvořila časový tlak při dokončování práce (bez něj by byla práce jistě ještě 
kvalitnější). Poté, co se již autorka začala práci systematicky věnovat, byla iniciativní a 
otevřená námětům na zkvalitňování práce. Text prodělal několik fází úprav, které 
vycházely z ochoty a schopnosti autorky přijmout výhrady. Výsledný text je viditelně 
kvalitnější po stránce stylistické i odborné. Posun, kterým autorka během tvorby práce 
prošla, velmi oceňuji. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1) V celkové adaptaci a adaptaci v sociální oblasti vykazovali lepší výsledky starší 
sourozenci. Jedná se o překvapivý výsledek? Čím si jej lze vysvětlit? 

2) Pokud byste měla výzkum realizovat znovu, k jakým změnám ve výzkumném designu 
byste přistoupila? Proč?

3) Jaké praktické náměty pro mateřské školy vyplývají z vašeho výzkumu? 

Doporučuji k obhajobě:                     ANO                                         

Návrh hodnocení: výborně – velmi dobře 

Podpis: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 




