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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:
Autorka si pro svou práci vybrala současnou problematiku – uspokojování potřeba dětí 
v předškolních zařízeních. Zaměřila se na hledání rozdílů v uspokojování potřeb dětí ve 
státních a firemních mateřských školách. O firemních mateřských školách, jejich 
programech, způsobech práce je zatím velmi málo odborné literatury.  O uspokojování 
potřeb v těchto zařízeních prakticky neexistuje žádné odborné sledování. Zřizování 
firemních mateřských škol sleduje spíš potřeby dospělých. Tento fakt do určité míry 
ztěžoval autorce práci.
Práce je celkem logicky členěná. Obsahuje ale i kapitoly, které se ke sledované 
problematice vztahují málo (odkaz na starověk str. 27)  nebo jsou velmi obecné a málo 
přesné (27) – rozšíření křesťanství a dětská práce v továrnách. Schází shrnutí teoretické 
části, plynulý přechod k praktické části. Celkem velmi zajímavé získané poznatky autorka 
nedovedla zcela využít, jsou zpracovány málo přehledně. Rovněž závěrečné shrnutí 
provedeného šetření postrádá jasné, přehledné zpracování. 
Práce postrádá odborný, objektivní nadhled (str. 44 např. „dle svého uvážení „ „ mého 
vnímání volné hry apod)

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Kapitola 1. – trochu nepřesně popsán vývoj reformního hnutí na počátku 20. století. 
Kapitola do r. 1989 je velmi obecná, nepostihuje, proč ke změnám programů docházelo.
současný trend slaďování rodinného a pracovního života sleduje především potřeby 
dospělých. V kapitole 4 exkurze do minulosti uspokojování potřeb dětí se vzdaluje 
sledované problematice.
Otázka v praktické části na str. 48 V3T3 prozrazuje malou znalost práce v MŠ - zařazení 
volné hry je nedílnou součástí Rámcového programu, nezávisí na vůli učitelky. Stejně tak 
není jasné, co autorka myslí otázkou „ v jaké podobě se vyskytuje volná hra v ŠVP na str. 
49, jak si představuje popsat náplň volné hry?
Hodnotu práce nesmírně snižuje velmi nepřehledné zpracování získaných výsledků. 
Závěrečné shrnutí dokazuje, že se autorka dovede zamýšlet nad problematikou, kterou si 
vybrala. 
V textu se vyskytly menší pravopisné chyby. Věta na str. 11 poslední odstavec je neúplná, 
snad schází slova, na str. 37 nedokončena věta Do psychologických potřeb…

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1) Co myslí autorka větou na str. 30 „některé potřeby se objevují zřídka a vymykají se 
běžným kategoriím“.

2) Zdůvodnit, proč autorka vybrala právě sledované potřeby.



3) Podle jakých kritérií sledovala uspokojování potřeb.

4) Zda by při podobné práci volila stejný typ otázek.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

          mezi velmi dobře až dobře
Podpis:


