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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:

Zjištění, že pro děti do tří let je málo příležitostí na zařazení dítěte do vzdělávacího 
programu   instituce veřejné péče, vedlo autorku k hledání dalších možností, převážně 
v soukromém sektoru. Shromáždila dostupné informace o aktuální nabídce programů 
v Praze, z nichž lze podle základních údajů dovodit šíři a rozmanitost a vysledovat
převažující tendence edukačních záměrů. Stručná charakteristika vzdělávacích programů
těchto institucí, vycházející z jimi poskytnuté dokumentace a vlastního jednorázového 
pozorování, přináší určitý vhled do poměrně specifické lokální situace, nicméně k 
hlubšímu rozboru a zhodnocení neposkytuje dostatek údajů. 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Autorka v rozsáhlé teoretické části práce uvádí (v několika případech v ne zcela přesném
zejména historickém kontextu) řadu problémů, které s výchovou v raném dětství souvisejí, 
ale jejichž vazba na vlastní výzkumný záměr zřejmá není. Nerozlišuje totiž zásadní 
význam vzdělávacího programu na rozvoj dítěte obecně, společenské požadavky na  
institucionální zajištění a dostupnost účasti v programu a současnou komerční nabídku 
nadstandardních vzdělávacích programů. Přesto, že prezentuje výchovu dítěte do tří let 
jako žádoucí součást veřejného, všeobecně dostupného a legislativně garantovaného 
vzdělávacího systému, jehož cíle programově  vycházejí  ze záměrů školské politiky, 
věnuje hlavní pozornost popisu většinově těžko dostupných komerčních programů, jejichž 
smysl a záměry  jsou odlišné.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Práce obsahuje řadu informací, poznámek a glos, které ve své stručnosti působí 
nepřehledně a mohou vyvolat pochybnosti o autentičnosti zdroje (např.publikace 
Příhoda,1997 a 1977 nejsou uvedeny v seznamu literatury). Některé údaje jsou těžko 
porovnatelné ( např. statistika počtu mateřských škol M.Montessori je z roku 1998, údaje 
o počtu Waldorfských škol jsou z roku 2007).
Výzkumná část spočívá v komentovaném popisu a rekapitulaci záměrů, které byly 
prezentovány v nabízených programech.  Evaluace a zhodnocení materiálu vyjadřuje 
především dojmy autorky, které většinou souzní s deklarovanými záměry. Přesto lze 
konstatovat, že autorka shromáždila mnoho cenných údajů z oblasti, která je odborné 



veřejnosti málo dostupná a přístup k ní bezesporu nebyl jednoduchý. Nicméně tento 
materiál by bylo možno vytěžit  dalším zpracováním.
Součástí práce je 19 blíže nekomentovaných příloh. Vedle ilustračních grafů  a ukázek 
administrativy, spjaté s výzkumem, zahrnuje opakované citace z odborné literatury a 
přehledy podporovaných rozvojových oblastí ze sledovaných programů. Neuvádí se, zda 
jde o závěrečný přehled, zhodnocení nebo výběr, provedený podle pozorování autorky.

Po stránce formální práce splňuje předepsané nároky.  
Autorčin záměr i záběr byly velmi široké a ambiciózní. Cesty k jejich naplnění nebyly 
zcela funkční , což dokládá stručná diskuse o obecně konstatující stručný závěr.   

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Vysvětlete své tvrzení ze str.57 v němž konstatujete, že po 2.světové válce se „ženy  
odklonily od celodenní péče o rodinu a jesle se staly běžnou součástí  péče o dítě. Jesle 
měly vyrovnávat nedostatky rodinné výchovy a přispívat k rané socializaci“

2. Pokuste se vymezit rozdíl mezi soustavným institucionálním předškolním 
vzděláváním dítěte do tří let a vzdělávací nabídkou programů, které jste sledovala.

3. Jaký význam a spolehlivost přisuzujete internetovým zdrojům ve srovnání se studiem 
odborné literatury.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


