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I.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)

Anotace, klíčová 
slova =ano

Neúplné: 
Chybí číslování stran 
v souhrnném obsahu

DOPLNIT při obhajobě: 
Anglický název na první 
stranu DP

Nevyhovuje 
zcela.

5. Jazyková úroveň Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost.

Drobné nedostatky ve 
stylistice a/nebo 
gramatice.Především 
v II.části DP

Výraznější nedostatky 
(doplnit příklady):

Nevyhovuje 
zcela.

A. Kvalita diplomové práce:
Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnoce;ní posuzovatelem. 
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje

Teoretická úroveň, resp.částÚroveň 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 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:
Zpracování daného tématu je přínosné, problematika společensky dlouhodobě řešená, avšak ne 
uspokojivě. DP má dominantní teoretickou část, výběr odb.literatury má dobrou úroveň,ale 
funkčnost výběru teoretických zdrojů ve vztahu k tématu práce je středně vhodná.Teor.část 
neobsahuje vlastní vhled, shrnutí částí problematiky autorkou s vlastní interpretací a ve vztahu 
k předškolnímu věku dětí a např. poslední 4.kap. svým obsahem a charakterem nepřipravuje 
provázanost s vlastní výzkumnou částí.
Praktická část má spíše organizační vhled do problematiky přípravné třídy. Chybí pedagogický 
rozměr a přiblížení metod práce (např. v projektu- zaměření na docházku, chybí konkretizované 
cíle, pedagogické reflexe apod., dále jak se se sledovaným dítětem pracovalo v přípravné třídě, 
např. IVP, jak zaměřený? apod.). Závěr nevyčerpal možnosti pro syntézu získaných výzkumných 
poznatků. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
První kapitola dobře připravila teoretický vstup (kromě kapitoly 1.1.3.2 Klima...) V 2.kap. 
nejsou vždy jasné zdroje, nejsou správně uvedeny potřeby podle Maslowa- autorka měla jít 
k pramenům. Zde je uvedena modifikace, která není Maslowova. 3.kap. obsahuje dobrý výběr 
studovaných zdrojů, ale často má obecnou podobu. Chybí vlastní postoje, shrnutí, zkušenost 
autorky. 4.kapitola (např.4.1, 4.2) se vzdaluje sociokul.znevýhodněnému dítěti. Tato kapitola 
nebyla ještě těsně před odevzdáním práce vedoucím práce vůbec nahlédnuta. Také v ní nebyla 
vytvořena přirozená návaznost na II. část DP. V DP je rozdílná kvalita odborného zpracování 
teoretické části (nejvíce patrné ve 4.kap.) a celé praktické části včetně závěru. Způsob 
zpracování navozuje možnost odlišného autorství (4.kap.)- mělo by být vysvětleno u obhajoby. 
Chybí kapitola Diskuze, kde autorka mohla o problematice přípravných tříd a dětí ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí ještě uvažovat.
K formálním nedostatkům patří nepřiřazení čísla stránky v obsahu DP. Autorka konzultovala 
svoji práci s ved. DP částečně a až těsně před jejím odevzdáním.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Vysvětlit  „prospektivní kohortové studie“, s.48, jak souvisí s dětstvím.
 Jak byste shrnula významná zjištění z výzkumů, které jste uvedla ve 4.kap.?
 Vysvětlit v čem spočívá v závěru uvedený„... pravdivý pohled na problém postoje rodičů ke 

vzdělávání dětí“.., čeho se týká a z čeho jste ho získala?
 Jaká specifika práce jsou příznačná pro přípravnou třídu? Prosím shrnout v hierarchickém 

uspořádání.
 Co je pro vás zásadním zjištěním, ke kterému jste dospěla na základě zpracování DP?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE
Návrh hodnocení:

Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje
Podpis:
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