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1. 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.

2.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 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:

Téma diplomové práce je v našem prostředí zatím nezpracované. Diplomantka zde nabízí 
první sondu do dětských porozumění sociálním jevům u předškoláků a přináší zajímavá 
zjištění ohledně míry propracovanosti dětských pojetí už v tomto věku.
Vzhledem k tomu, že jde o průkopnickou práci, oceňuji míru propracovanosti tématu 
dětských pojetí v diskusi práce. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Diplomantka prokázala schopnost navrhnout, realizovat a náležitě dokumentovat výzkumné 
šetření. Svá zjištění prezentuje a diskutuje na základě porozumění pedagogicko-
psychologické teorii prezentované v první části práce.
Slabinou práce je jistá homogenita výzkumného vzorku, výzkum širšího spektra předškoláků 
zůstává výzvou pro další výzkumné práce. Diplomantka tento problém ve své práci reflektuje. 
V kapitole 6.1 Zkoumaný soubor diplomantka popisuje svůj záměr, jak získat odpovědi dětí 
z odlišného sociokulturního prostředí, popisuje strategii pro volbu velikosti vzorku, postrádám 
zde ale informaci o počtu respondentů, se kterými byly rozhovory realizovány, a obecnější 
charakteristiky jejich socioekonomického zázemí. V příloze diplomantka sice předkládá 
vybrané rozhovory v plném znění i s podrobnou osobní a rodinnou anamnézou jednotlivých 
respondentů, ale obecnější charakteristika v uvedené kapitole by přispěla větší přehlednosti 
práce.
Autorka prezentuje data svého šetření většinou v textu, s ukázkami konkrétních odpovědí. 
Obsah těchto sdělení je smysluplný a zajímavý, větší přehlednosti by napomohlo častější 
využití grafického znázornění výsledků, např. tabulek jako na straně 35 a 49.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Přestože v našem prostředí téma zjišťování dětských porozumění sociálním jevům u 
předškoláků ještě zpracováno nebylo, je možné vycházet ze zahraničních studií. K jakým 
zjištěním došly zahraniční výzkumné práce při zkoumání ekonomického myšlení dětí 
předškolního a raného školního věku?  



Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:  ing. Michaela Dvořáková, PhD.


	Mezi A a C
	Ano
	Teoretická úroveň, resp.část
	Výborně        


