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A. Požadované náležitosti bakalářské 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, ale 

drobné nedostatky v  

citacích 

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: 

Hodnotím diplomovou práci jako přínosnou pro autorku – otázka kresebného vývoje dětí je 

důležitá pro učitelku mateřské školy, při podněcování a rozvoji této složky je potřeba také 

monitorovat zvyky rodiny, podněcování dítěte ke kresbě ze strany rodičů a znát postoje rodičů 

ke kresbě dítěte. Proto si autorka práce zvolila právě toto téma.   

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

1) Teoretické aspekty práce: jsou přiměřeně zpracována některá témata, mapující kresbu jako 

takovou (význam a vývoj dětské kresby), některé kapitoly jsou naopak velmi podrobné a 

nesouvisející s prací. Daleko více mohla být ale rozpracována otázka spolupráce mezi rodiči a 

mateřskou školou v této oblasti. I když autorka učinila posun při psaní práce, doporučovala 

bych jí pro příští podobnou práci více se zaměřit oblasti, které lze vytěžit pro přímou práci 

učitelky mateřské školy.   

2) Metodologie: Jsou vytýčeny tři výzkumné otázky, které byly sledovány dotazníkem pro 

rodiče. Možná mohlo být celkové zaměření práce o málo širší, kromě tohoto tématu mohly 

být kladeny rodičům otázky, směřující i k percepci významu mateřské školy pro rozvoj 

kresby. Samotné stanovené otázky mohly být šířeji komentovány, proč autorka považuje za 

nejdůležitější právě tři daná témata z ostatních sledovaných v dotazníku.   

3) Charakteristika zařízení a popis vzorku odpovídá požadavkům, pokud by byl prostor, 

mohly by být dále zpracovány rozdíly v rodinách, např. z hlediska rozdílů mezi rodiči danými 

vzděláním, charakterem bydliště aj., které by se následně mohly promítnout do samotné 

empirické práce. 

4) Interpretace dat, diskuse a závěr práce – autorka se v průběhu psaní práce posunula 

v dovednosti hledat širší souvislosti daného jevu, přesto by měla ještě více na tomto poli 

popracovat.  

5) Co by o rodinách a dětech z hlediska kresebných aktivit v domácím prostředí měla učitelka 

mateřské školy znát? Další otázky pro obhajobu – které nálezy považuje autorka za zásadní? 

Jak je možné s výsledky práce nakládat?  Které nálezy považuje za stěžejní pro učitelku 

mateřské školy?  

5) Stran dalších doporučení zmíním i větší rozvahu při plánování času, tak aby mohla být 

práce kvalitně a včas zpracována, i když lze chápat, že v některých etapách života může být 

toto hledisko nenaplánovatelné (očekávání příchodu potomka).  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

Návrh hodnocení: v závislosti na obhajobě – nyní hodnotím dobře.  

Podpis: Dr. Anna Kucharská, Ph.D., katedra psychologie 


