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Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Lucie Skalická 
 
Téma práce: Informovanost rodičů předškolních dětí o existenci lesních mateřských škol 
v Hradci Králové a okolí 
 
Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit informovanost rodičů předškolních dětí o existenci a 

podobě lesních mateřských škol, tuto souvislost dát do souvislosti s komunikačními kanály, 

které královéhradecké LMŠ využívají a vytvořit doporučení pro zvýšení veřejného povědomí 

o tomto typu předškolních zařízení. 

 
Náročnost tématu na: 

 
  - teoretické znalosti průměrné nadprůměrné   

  
- vstupní údaje a jejich 
zpracování průměrné nadprůměrné   

  - použité metody průměrné nadprůměrné   
 
Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  X     

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

X        

logická stavba práce X        

práce s literaturou včetně 
citací 

 X    

adekvátnost použitých 
metod 

   X     

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

  X     

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

  X    

stylistická úroveň  X       



Autorka předložila práci zabývající se tématem v současné době aktuálním. Struktura práce 
odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. Autorka čerpala z české i zahraniční 
literatury. Výsledky zpracovala přehledně a přiměřeně je okomentovala.  
Autorka pracovala na diplomové práci průběžně, samostatně a svědomitě. Úkoly či 
připomínky brala v úvahu a snažila se je okamžitě do práce zapracovat.  
 
Autorka se ve své práci věnuje také oblasti marketingu. Z mého pohledu je tato část zbytečná, 
hodila by se spíše jako samostatné téma. V praktické části trochu zastiňuje hlavní cíl práce.   
 
Oceňuji osobní nasazení autorky při získávání respondentů, kdy z celkově oslovených osob 
(364) dotazník vyplnilo 279 respondentů, čili návratnost dotazníku překročila hranici 75%.  
 
Vzhledem k druhu práce, je práce dostačující a splňuje všechna požadovaná hlediska. Autorka 
prokázala schopnost vyhledat relevantní zdroje a diplomovou práci náležitě zpracovat. 
Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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