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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 vybrala celkem aktuální problematiku. Cílem práce je porovnat 1) jak jsou 

uspokojovány potřeby dětí v soukromých mateřských školách zapsaných do Rejstříku škol 

a školských zařízení a škol státních. 2) zda rodiče při výběru mateřské uvažují o tom, jak 

která mateřská škola uspokojuje potřeby dětí nebo zda o uspokojování potřeb příliš 

neuvažují. Autorka pracovala několik let jako ředitelka soukromé mateřské školy, nyní 

pracuje jako ředitelka ve škole státní. Problematika je jí proto velmi blízká. 

K řešení problémů pojmenovaných v celkem srozumitelných hypotézách autorka 

prostudovala dostatečný počet odborné literatury. Prokázala, že s literaturou dovede 

pracovat. Citace jsou zřetelně označeny. V praktické části jsou pomocí grafů a tabulek 

vyznačeny výsledky šetření. Uvedena jsou pozitiva i negativa získaných poznatků. Řazení 

grafů a tabulek je trochu nepřehledné, ne vždy číslo otázky odpovídá číslu tabulky. 

Autorský přínos práce snižuje nedostatek nadhledu, předem je čtenář směrován 

k výsledku – že soukromé mateřské školy více podléhají zájmům svých klientů – rodičů. 

Teoretická část je logicky strukturovaná, jednotlivé kapitoly ne vždy na sebe obsahově 

navazují. Závěry kapitol jsou osobním názorem autorky, schází odborné zdůvodnění. 

Zajímavá je tabulka o vývoji soukromých škol, není vysvětleno, proč se podobná tabulka 

týká církevních škol. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Praktická část obsahuje nepřesnosti v údajích o použitých metodách. Není stanoven druh 

dotazníku, není vysvětleno, proč někteří respondenti vyplňovali dotazníky, druzí anketu. 

Proč rodiče a učitelky nemají stejné otázky – rodiče jsou dotazováni na fyziologické 

potřeby, učitelé na potřeby, management není dotazován vůbec. Otázka č. 2 pro 

management sama vede k odpovědi v souladu s představami autorky. Vedle termínu 

potřeba je v otázkách ve stejné rovině kladen termín aspekt, ač nejde o stejný obsah. 

Při hodnocení splnění hypotéz autorka vhodně využila kladný i záporný přínos získaného 

poznatku. 

Do některých výsledků jsou přidávány informace, které s šetřením přímo nesouvisí – str. 

94 o trendu naší doby. Závěru opět schází odborné zdůvodnění  tvrzení, že „všeobecně 

platí, že pozice školy slábne a naopak pozice rodičovské veřejnosti sílí“. 

Přes uvedené nepřesnosti šetření přineslo zajímavé výsledky, které by zasluhovaly 

podrobnější rozbor. 

 

 



 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) Často je zdůrazňováno, že soukromé mateřské školky musí splňovat požadavky rodičů – 

klientů. 

Z hlediska školského zákona je mateřská škola chápána jako služba. Takže i státní mateřské 

školy musí reagovat na zájmy rodičů – svých klientů. Čím lze vysvětlit hyp. č. 3, že 

v mateřských školách zřízených obcemi jsou více sledovány potřeby dětí, když také musí 

reagovat na své klienty.  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře Dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


