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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:
Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku profesních kompetencí učitelů 
mateřských škol. Diplomantka se zaměřila ve výzkumné části především na aktuální 
oblast pojímání profesních kompetencí samotnými učiteli, konkrétně jak učitelé 
mateřských škol hodnotí význam profesních kompetencí a dostatečnost jejich rozvoje 
v přípravném vzdělávání. Toto téma je v současné době velmi aktuální s ohledem 
s úvahami o případném zavedení vysokoškolského vzdělávání učitelů mateřských škol a 
taktéž s připravovanou novelou školského zákona, která klade další nároky na práci 
učitelky mateřské školy (vzdělávání dvouletých dětí, inkluze, povinný ročník 
předškolního vzdělávání atd.).

Diplomová práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, obě části mají 
vyvážený poměr stran. Autorka prokázala, že fundovaně dokáže pracovat s odbornou 
literaturou, o čemž svědčí bohatý seznam použitých zdrojů (přes 80 titulů, s. 72 – 76), 
který zahrnuje nejenom práce české, ale i několik titulů zahraničních. S ohledem na 
připravované změny ve školské legislativě oceňuji, že diplomantka pracovala i 
s aktuálními elektronickými zdroji (např. návrhy školského zákona, zápisy z jednání 
MŠMT a atd.).

V teoretické části se autorka zabývala problematikou profesních kompetencí 
preprimárních pedagogů, vzděláváním učitelů mateřských škol v historickém kontextu až 
po současnost, a to nejenom v ČR, ale i v Evropě. Text teoretické části je strukturován a 
logicky promyšlen. Autorka prostudovala velké množství informačních zdrojů, snažila se 
problém zpracovat z více pohledů (teoretické vymezení profesních kompetencí, profese 
předškolního pedagoga z hlediska legislativních a kurikulárních dokumentů, modely 
přípravného vzdělávání učitelů na SŠ, VOŠ, VŠ atd.) Autorka při zpracování práce velmi 
pečlivě zvažovala, jak ke zpracování teoretické části přistoupit. Rozhodla se pro 
komplexní přístup, kdy se snažila doložit, jak mnohovrstevný problém je problematika 
trojkolejnosti v přípravě budoucích učitelů mateřských škol a jaký význam je 
problematice profesních kompetencí této skupiny učitelů v ČR přisuzován, jak je řešen z 
hlediska předškolního vzdělávání, ale i školské politiky.

Autorka si plně uvědomuje specifika a význam profesních kompetencí preprimárních 
pedagogů.  Zamýšlí se nad současnými nároky, které jsou kladeny na tuto profesi 
v souvislosti s připravovanými změnami v rámci předložené novely školského zákona. Na 
základě kvalitní analýzy a komparace jednotlivých modelů profesních kompetencí se 



rozhodla využít v empirickém šetření nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské 
školy (Syslová, 2013), který vychází z Rámce profesních kvalit učitele (Tomková, 2012)

Teoretická a praktická část je obsahově propojena. Cílem empirické části bylo popsat 
rozdíly různě vzdělaných pedagogů mateřských škol v rámci pojímání profesních 
kompetencí. Empirická část byla realizována kvalitativními i kvalitativními metodami, 
konkrétně kombinací metod: dotazník, rozhovor a analýza studijních plánů. Autorce se 
podařilo získat velké množství cenných dat, které analyzuje, interpretuje a porovnává. 
Velmi pečlivě je popsána organizace výzkumného šetření. V závěru praktické části 
autorka na základě výsledků výzkumného šetření se erudovaně vyjadřuje ke všem 
stanoveným výzkumným otázkám. Velmi přehledně je zpracována kapitola shrnutí 
výsledků výzkumné části (64-67) a diskuze (s. 68-69). Oceňuji přehledně zpracované 
tabulky, které sumarizují základní výsledky (např. výsledky dotazníkového šetření, s. 63, 
shrnutí analýzy studijních plánů, s. 63, srovnání výsledků předvýzkumu a vlastního 
výzkumného šetření na s. 66 atd.). Práce je doplněna 7 přílohami, které dokumentují 
pečlivý přístup diplomantky v průběhu celého zpracování diplomové práce.

Diplomová práce přináší nové a velmi cenné poznatky o profesních kompetencí učitelů 
mateřských škol. Autorka si uvědomuje, že výzkumné šetření je z hlediska zvoleného 
souboru spíše sondou do dané problematiky, přesto však ukazuje některé zajímavé 
tendence, které je možné dále zkoumat, což by diplomantka mohla využít v případě 
doktorského studia, což ji jako vedoucí práce vřele doporučuji.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Celkově se jedná o kvalitní diplomovou práci, která přináší zajímavý pohled na 
problematiku profesních kompetencí preprimárních pedagogů v ČR v kontextu 
připravovaných legislativních změn v souvislost i s úvahami o posunutí pregraduální 
přípravy na terciální úroveň. Z celé práce je patrná vysoká osobní angažovanost autorky 
a její pedagogické zkušenosti, což je patrno především v rámci intepretace získaných 
výsledků.

Doporučuji autorce, aby výsledky diplomové práce publikovala v odborném 
pedagogickém časopise. Diplomová práce je po obsahové, metodologické i formální 
stránce zpracována na vysoké odborné úrovni, proto doporučuji v případě úspěšné 
obhajoby navrhnout práci na ocenění.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1. Jaký je váš osobní názor na zavedení povinného předškolního vzdělávání?

2. Stručně sumarizujte výsledky vaší diplomové práce a zobecněte, proč by měla být 
odstraněna trojkolejnost v pregraduální přípravě učitelek mateřských škol a na 
základě analýzy studijních plánů připravte argumenty k optimálnímu modulu 
pregraduálního studia učitelství pro mateřské školy.

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním 
oboru Pedagogika předškolního věku a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz s 
jiným dokumentem.


