
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE

Autor/ka DP: Bc. STREJČKOVÁ  DAGMAR                                                                                      
Termín SZZ: leden 2014
Název DP: Problematika uspokojování potřeb dětí v soukromých mateřských školách                                                                                         
Datum posudku: 19.12.2013
Vedoucího práce Oponentský
Posuzovatel: Posuzovatel: doc PhDr.Eva Opravilová,CSc

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:

Zvolené téma vychází z upřímné snahy autorky  zjistit úroveň výchovně vzdělávací 
činnosti v soukromých mateřských školách o jejíž kvalitě má pravděpodobně důvodnou 
pochybnost. Předpokládá, že v soukromých předškolních zařízeních je prioritou 
„ekonomická stabilita“, ohrožující  uspokojování potřeb dítěte. 
Teoretická část je rešerší, která na základě dostupných pramenů popisuje různé otázky
související s mateřskou školou a předškolním vzděláváním, nicméně zvolený problém 
zůstává na okraji. Některé pasáže ,např. část pojednávající o místě soukromých 
mateřských škol v dějinách předškolní výchovy,   postrádají  porozumění kontextu.
V mozaice citovaných zdrojů, která nezahrnuje interpretační rozbor, je uvedeno např.
„smyslem předškolního vzdělávání je dítě správně nastartovat v edukačním procesu“
(str.18), „stát vytyčuje směr působení vychovatelů“ (str.43 ) 
Vzhledem k tomu, že se základní problém nepodařilo formulovat, jasněji vymezit a 
rozebrat, nebylo ani možno zpracovat výsledky šetření tak, aby na hledané otázky přineslo 
odpověď.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Autorka nestanovila a nerozlišila kritéria podle kterých by měla posuzovat naplňování 
potřeb. Pro posouzení stanovila různé subjektivní ukazatele, zaměřené na vnější nebo 
organizační faktory, které sice mohou, ale nemusí s naplňováním potřeb souviset 
(provozní doba, místo bydliště). Předpoklady šetření, vyjádřené v cílech a hypotézách, 
jsou dosti spekulativní . 
Vlastní šetření probíhalo podle všeobecně uznávaných pravidel,  bylo náročné a pracné.        
Přesto se nedomnívám, že se „výzkumem potvrdilo, že ve státních mateřských školách 
jsou skutečně potřeby dětí více sledovány“ a „cíl práce byl tedy splněn zcela.“(str.94).
Výsledky konstatují obecně známé a očekávané skutečnosti a vyznívají spíše jako přání 
než reflexe, rozbor a zhodnocení. Škoda, že se autorka nezaměřila na konkrétněji 
vymezený problém, který by zpracovala   a rozebrala více do hloubky.     
Záměr byl nesnadný a cesta k jeho uskutečnění poněkud neurčitě vymezená.



Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Pokuste se rozlišit kategorie a hierarchii potřeb předškolního dítěte, naplňovaných 
v předškolním výchovném zařízení. 
2. Zdůvodněte ekonomické  faktory, které  mohou, podle vašeho mínění, omezovat 
naplňování potřeb dítěte v soukromém zařízení . 
3. Vysvětlete  dobový kontext fungování soukromých mateřských škol. (Zjistěte, kdy byly 
mateřské školy u nás zestátněny)  
4. Zjistěte správnou podobu jména autora knihy Rodiče a děti 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:

Eva Opravilová


