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A. Požadované náležitosti bakalářské 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: 

Diplomovou práci studentky oboru Pedagogika předškolního věku považuji vhodně zvolenou vzhledem k tématu 

– žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou důležitou kategorií podporovaných dětí ve vzdělávání. 

V mnoha studiích zaznívá, že má-li být integrované vzdělávání úspěšné, mělo by být dítě integrováno co 

nejdříve. U jiných dětí se SVP v oblasti vývojových poruch spojených s jazykem tento požadavek nelze 

akceptovat, neboť diagnostika přichází až ve školnímu věku (např. specifické poruchy učení). Jinak je tomu u 

dětí s vývojovou dysfázií – jejich obtíže jsou zřejmé, často vedou k odborným intervencím (logopedickým, 

poradenským) již v předškolním věku a je velmi důležité, aby mělo předškolní dítě možnost být vzděláváno mezi 

běžně se vyvíjejícími vrstevníky. Proto také oceňuji celkové zaměření práce.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

1) Teoretické aspekty práce: Práce je vhodně strukturována, tematicky zahrnuje všechny důležité oblasti, autorka 

se neutápí v informacích, které nejsou nutné (např. o samotné dysfázii mohla napsat mnoho stran, vybrala pouze 

to podstatné). Naopak oceňuji, že si je vědoma důležitosti problematiky samotných obsahů předškolního 

vzdělávání a že se zabývá specifiky vzdělávání u žáků s narušenou komunikační schopností.  

2) Empirická část je velmi široce postavena, zahrnuje více zdrojů šetření. Bylo vykonáno mnoho odborné práce, 

autorka pojala záměr zmapovat názory a postoje učitelů, rodičů, asistentů pedagoga a konfrontovat je také 

s vlastní zkušeností vzešlou z pozorování pěti dětí s vývojovou dysfázií, výzkumný záměr se jí podařilo dovést 

až do konce, přestože v počátku byl trochu problém s vyhledáním samotných dětí s vývojovou dysfázií. Přínosné 

je to, že oslovení respondenti jsou navázáni právě na prostředí mateřské školy, ve které jsou vzdělávány děti 

s vývojovou dysfázií. Z výčtu cílových skupin lze předvídat velký rozsah práce, na druhou stranu se autorka 

snažila nálezy kondenzovat, aby nepřesáhla doporučený rozsah stran.  

Pro zpracování dat autorka vychází z kvalitativních postupů, analyzuje rozhovory i další použitím metody. Za 

pozitivní pokládám to, že se vždy snaží postihnout jak pozitivní stránky, tak určitá rizika při vzdělávání žáků 

v mateřské škole z pohledu respondentů a že je následně i srovnává.  

3) Neshledávám žádné větší formální prohřešky ani chyby v práci s literaturou. V diskusi však mohly být ještě 

více výsledky práce vztaženy k literatuře (proto je provázanost hodnocena B). Je zde několik odkazů na 

odborníky, kteří se zabývají problematikou, myslím však, že autorka mohla více přemýšlet o obsazích RVP PV a 

hledat souvislosti mezi nálezy práce a požadavky vyplývajícími z RVP PV právě pro děti s dysfázií. Konstatuje 

pouze shodu v oblasti spolupráce s odborníky, což určitě není pojato vyčerpávajícím způsobem.  

3) Celkový přínos práce hodnotím kladně, autorka zpracovala téma komplexně, s nasazením i vhledem.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

1) V obhajobě by se mohla zaměřit, jaká jsou rizika předškolního vzdělávání u dětí s vývojovou dysfázií a jak je 

může učitelka mateřské školy řešit.   

2) Jak lze podpořit komunikaci s rodiči dětí s vývojovou dysfázií? 

3) Které „profity“ z integrace má samotné dítě s vývojovou dysfázií z pohledu realizovaného šetření?   

4) Co by se mělo nebo mohlo změnit v přístupech učitelek mateřských škol v daném tématu a jak?  

.  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

Návrh hodnocení: v závislosti na obhajobě – nyní hodnotím jako výbornou 

Dr. Anna Kucharská, Ph.D., katedra psychologie 


