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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 
           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: 

Evidenční listy pro 

knihovnu do obou 

výtisků. 

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. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

 

Legenda:  

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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Teoretická část práce je zaměřena na porozumění psychickým předpokladům přejímání a 

vytváření předsudků u předškolních dětí a na možnosti multikulturní výchovy 

podporované a limitované vývojovými zvláštnostmi. Poznatky z literatury autorka 

doprovází popisem případů z vlastní empirické zkušenosti, na nichž chce prokázat 

významnost ilustrovaného poznatku. 

Přínos práce spatřuji především ve vytvoření komplexního projektu, resp. tematicky 

funkčně provázaných a navazujících činností s cíli multikulturní výchovy, ale též se 

zacílením na další oblasti předškolního vzdělávání. Otázkou zůstává, zda se autorce 

podařilo prokázat, že multikulturní výchova ve smyslu přijímání odlišností, rozšiřování 

povědomí o světě a narušování předsudků u předškolních dětí  realizovaná zážitkovým 

učením tam, kde chybí přímá zkušenost dětí s dětmi jiného etnika, vyvažuje zkušenost dětí 

různých etnik z přímého styku v mateřské škole, třídě nebo při jiných společných 

dětských aktivitách. K této otázce by bylo možné se při obhajobě vyjádřit. Práce však 

prokazuje, že takto vynaložená práce předškolního pedagoga je potřebná a může vést 

k zmírňování případného napětí mezi dětmi různých etnik, které by mohlo vznikat 

v důsledku ovzduší ve společenství.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Poměrně častá nejasná stylistika místy ztěžuje porozumění myšlence z jazykového 

vyjádření, naopak vyžaduje, aby čtenář vnímal smysl sdělení z kontextu, př.: „...dobrý 

vzor rodičů na dítě…“ (s.24), „…zda to bylo důvodem …režimu…“ (s. 34), „… rodiče na 

dítě lpí v oblasti…“ (s. 41). Práci by prospěla obsahová korektura, některá shrnutí zvláště 

v praktické části se několikrát opakují. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Za jakých okolností může být vliv předškolního pedagoga v oblasti překonávání nebo 

„přepisování“ předsudků účinnější, než spontánní předsudečné jednání rodičů? 

2. Jaká je, na základě teoretického rozboru a výzkumu, odpověď na otázku: Co je 

podstatné, aby předškolní pedagog znal a uměl v případě, že má ve třídě děti různých 

etnik, a v případě, že je třída národnostně homogenní? 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 



 


