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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 zvolila aktuální téma, které velmi zajímavě zpracovala. Práce je tradičně dělena 
na teoretickou a praktickou část, obě části mají vyvážený poměr. Práce je zpracována 
pečlivě, oceňuji kultivovaný písemný projev autorky, schopnost  nadhledu a citlivý přístup 
k interpretaci získaných dat. Autorka si vhodně stanovila cíl práce, prokázala, že dokáže 
velmi fundovaně pracovat s odbornou literaturou dle požadované bibliografické normy. 
V teoretické části autorka prezentuje historii vývoje hraček, analyzuje nabídku hraček 
v průběhu historického vývoje až po současnost. Ve druhé kapitole velmi stručně (bohužel 
někdy až zkratkovitě kap. 2.2 Waldorf) popisuje didaktické směry. Ve třetí a čtvrté 
kapitole se autorka v návaznosti na praktickou část věnuje kategorizaci hraček a jejich 
funkcím.

V praktické části autorka prezentuje výzkumné šetření, které vhodně realizovala 
kombinací tří výzkumných metod: řízený rozhovor s dětmi v mateřských školách, 
dotazník pro rodiče dětí a kazuistiky 4 vybraných rodin s dítětem předškolního věku. 
Oceňuji, že se autorka snažila získat věrohodné informace a realizovala časově náročné 
výzkumné šetření (pozorování a rozhovor) přímo ve vybraných rodinách. Autorce se 
podařilo získat velmi cenná data, je škoda, že v práci však nejsou prezentována kritéria 
hodnocení, což mírně ovlivnilo interpretaci dat a závěrečné shrnutí práce.

Přínosem této práce je vlastní aktuální sonda do současné nabídky hraček ve vybraných 
mateřských školách a ve vybraných rodinách.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Kvalitu práce mírně snižují drobné formální nedostatky, např. u nadpisů jsou dvojtečky 
(např. s. 16, 18, 24, 33, 41 atd.), nelogické je uvedení odkazů přímo u nadpisů (např. s. 12-
14, 24, 27,  atd.), překlepy a další drobné chybičky (s. 30 psaní velkého písmene u pojmu 
Hračka, s. 44 překlep u autorky „Tělharové“, používání titulů u některých autorů, např. s. 
19 a 20) atd. Autorka v abstraktu práce uvádí, že závěrem práce je návrh optimálního 
souboru hraček a zaměstnávajících pomůcek pro dítě předškolního věku, avšak v práci 
jsem tento soubor nedohledala.

Autorce doporučuji, aby výsledky své bakalářské práce prezentovala v časopise pro 
učitelky mateřských škol.



Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Objasněte, jak chápete didaktické směry a výchovné vlivy prostředí.
2. Zamyslete se nad využitím výsledků výzkumného šetření pro potřeby 

pedagogické praxe, konkrétně pro učitelky mateřských škol a rodiče dětí 
předškolního věku.

3. Zamyslete se na formulací hypotéz v souvislosti s realizovaným výzkumným 
šetřením, především způsobem jejich ověřování. Konkrétně na základě čeho jste 
formulovala hypotézu, č. 3 , jak jste ji testovala a k jakým závěrům jste dospěla.

Doporučení k obhajobě: Přes uvedené drobné nedostatky lze konstatovat, že se jedná o 
zajímavou a kvalitně zpracovanou bakalářskou práci, která splňuje požadavky, kladené na 
závěrečnou práci ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy, proto ji DOPORUČUJI 
K OBHAJOBĚ.


