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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. 

Drobné nedostatky  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.                                            
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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 se ve své diplomové práci věnovala problematice vývoje české mateřské školy 

v Ostravě v posledních 30 letech. Diplomová práce není vnitřně členěna na teoretickou a 

praktickou část, což je vzhledem k charakteru výzkumného záměru oprávněné a funkční. 

Diplomová práce je rozdělena na pět částí, z nichž první tři se zaměřují na vývoj MŠ 

v jednotlivých dekádách od roku 1980, čtvrtá část vychází z analýzy historických pramenů a 

poslední část přibližuje výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi učitelkami MŠ a 

rodiči.  

Autorka téma zpracovala s vysokým stupněm odbornosti. Přínosem pro práci je 

systematické nastínění vývoje MŠ ve třech časových etapách (obdobná struktura sledovaných 

oblastí), které umožňuje autorce závěrečnou komparaci v podobě přehledové tabulky 

ukazující na vývoj sledovaných témat v jednotlivých obdobích, což významně přispívá 

k přehlednosti prezentovaných výsledků šetření. 

 Autorka ve zpracování DP prokázala svou fundovanost a porozumění dané problematice, 

stejně tak jako schopnost pracovat s dokumenty legislativní a kurikulární povahy a reflektovat 

kontext jejich vzniku.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Diplomová práce je jasně strukturovaná a všechny její části jsou opodstatněné a vnitřně 

provázané. Obsah diplomové práce je podán čtivým a odborným jazykem.  

Celkový přínos DP hodnotím jako významný a zpracování DP jako zdařilé. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1) Osvětlete, na základě kterého kritéria jste si vybrala MŠ, jejíž kroniku jste podrobně 

analyzovala a představila v DP. 

2) Jak si vysvětlujete výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči, z nichž vyplývá, že 

rodiče v současnosti za nejvýznamnější cíl předškolního vzdělávání považují 

konkrétní přípravu dítěte na školu? (s. 94) 

3) Jaké další perspektivy vývoje české MŠ nebo případné otázky pro další výzkum Vám 

vyvstaly v průběhu zpracování DP?  
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Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


