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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 zvolila velmi zajímavé a aktuální téma, které je v současné době řešeno 
především v souvislosti s podporou slaďování rodinného a pracovního života rodin 
s malými dětmi nejenom v ČR, ale v evropském kontextu. Z práce je patrná zkušenost 
autorky s prací v jeslích i její osobní angažovanost v této problematice. Bakalářská práce 
v rozsahu cca 50 stran je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou část, obě části 
mají vyvážený poměr. Autorka prokázala schopnost fundovaně pracovat s odbornou 
literaturou. V teoretické části v návaznosti na sledovaný cíl práce autorka charakterizuje 
vývoj a potřeby dítěte do tří let věku, dále analyzuje institucionální péči o děti do tří let ve 
vybraných evropských státech a ČR a detailněji se zaměřuje na problematiku podmínek 
institucionální péče o děti do tří let věku, kdy pro potřeby praktické části vychází 
z podmínek uvedených v RVP PV, které porovnává s podmínkami, které byly stanoveny 
v Programu pro jesle a mateřské školy z roku 1984. Na závěr teoretické části vyslovuje na 
základě aktuálních dostupných zdrojů svůj názor, kdy neřeší, zda jesle ano či ne, nýbrž 
jaké jesle.
Praktická část je realizována formou kombinací dotazníkové šetření pro rodičovskou 
veřejnost a analýzou seminárních prací (SWOT analýza) studentů PedF UK v Praze, kteří 
se zúčastnili exkurze a besedy v jeslích. Je nutno ocenit, že se nejednalo o jednorázové 
šetření, ale dlouhodobé, kdy autorka analyzovala materiály za tři roky a zároveň postupně 
upravovala konkrétní podmínky v jeslích. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Bakalářská práce představuje dílčí sondu do českého modelu jeslí, která byla realizována 
formou akčního výzkumu, jehož výsledky se autorka postupně snažila aplikovat v rámci 
zlepšování institucionální péče dětí do tří do původního modelu jeslí, které pod jejím 
vedením doznaly výrazných změn nejenom v oblasti materiálního vybavení, prostorového 
uspořádání, personálního obsazení, ale i psychohygienických podmínek především 
v kontextu naplňování potřeb dětí a jejich rodičů. Autorka získaná data citlivě interpretuje 
s ohledem na individualizovaný přístup ve výchově dítěte do tří let, v tomto duchu uvádí 
významné faktory usnadňující či znesnadňující jeho adaptaci v jeselském zařízení. 
Drobnou výtku lze vznést k přílišnému subjektivnímu zahledění autorky, které 
v některých ohledech znemožnilo nadhled a do jisté míry i možnosti závěrečného 
zobecnění.



Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Zamyslete se nad potřebami dítěte do tří let a nad potřebami rodičů pečujících o 
dětí do tří let a formulujte základní kritéria pro přijetí dítěte do jeslí,

2. Jaký je váš osobní názor na začleňování dvouletých dětí do mateřských škol?
3. Na základě výsledků svého výzkumného šetření zobecněte základní podmínky 

institucionální péče o dětí do tří let.

I přes drobné výtky, konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Autorce zároveň doporučuji, aby 
výsledky své bakalářské práce upravila a prezentovala v odborném tisku pro učitelky 
mateřských škol. 

Doporučuji k obhajobě:                      ANO                                          

Podpis:


