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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. 

Poznámka posuzovatele: S přihlédnutím ke skutečnosti, že autorka 

práce není rodilou mluvčí českého jazyka a primární a sekundární 

vzdělání získala ve slovenštině, jazykovou úroveň hodnotím jako 

velmi dobrou. 

 

2.Kvalita diplomové práce:  

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: Těžiště a hlavní přínos práce je v její empirické 

části. Autorka přináší řadu zajímavých zjištění o vysoce aktuální oblasti, která v českém 

kontextu dosud není prostudována. V práci je shromážděno množství originálního datového 

materiálu. Autorka navíc tento materiál nejen zaznamenává a popisuje, ale poměrně úspěšně 

je analyzuje, interpretuje a diskutuje, což někdy chybí i u publikovaných kvalitativních studií. 

Datový korpus je převážně dobře dokumentován a může být použit pro sekundární analýzy. 

Teoretická část vychází vesměs jen z českých sekundárních, někdy i primárních zdrojů. 

Nicméně už volbou tématu, teoretického a metodologického rámce autorka projevila značný 

cit pro aktuální problémy a přístupy jak z hlediska pedagogické praxe, tak i současné 

pedagogiky a pedagogické psychologie, což vyústilo, podle mého názoru, v úspěšné 

vypracování diplomové práce. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: V první části autorka popisuje 

konceptuální východiska pedagogického konstruktivismu a teorie miskonceptů s odkazy 

převážně na otce zakladatele, tedy J. Piageta a L. S. Vygotského. Seznámila se však i 

s novějšími domácími přehledovými pracemi, které se u nás soustavněji věnují problematice 

dětských pojetí (Doulík, Dvořáková, Mareš, Škoda…). Relativně nízký podíl primárních 

časopiseckých sdělení v použité literatuře je ovšem typickou slabinou českého pedagogického 

výzkumu. Text nicméně dobře propojuje obecné cíle nyní platného kurikula, podněty 

z pedagogické a psychologické teorie a konkrétní výzkumný problém. 

Při sběru dat se autorce dařilo úspěšně vést rozhovory s individuálními žáky i skupinkami dětí 

(záznam zkušeností se skupinovými rozhovory představuje jeden z  přínosů práce a implicitně 

potvrzuje zkušenosti získané u starších žáků směrem k použitelnosti malých homogenních 

skupin dětí pro rozhovory). Reflektovaná zkušenost v dotazování, a vůbec v dialogickém 

přístupu k žákovi, může být jedním z hlavních přínosů pro autorku práce. 

Lze předpokládat, že v některých případech se dětské představy budou spontánně v dalším 

vývoji modifikovat. Avšak ukazuje se, že se již v tomto časném věku zakládají představy a 

atribuce, které mohou být velmi trvalé a ovlivnit vnímání světa. Zjištění o představách českých 

předškoláků o sociálních fenoménech (např. chudobě a bohatství) jsou věcně významná, a po 

případném doplnění vzorku o děti z odlišného sociokulturního prostředí by mohla a měla být 

nabídnuta k publikaci (jako článek).  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: Jak zkušenost s klinickým rozhovorem jako výzkumnou 

metodou obohatila váš praktický přístup k běžné výuce v mateřské škole? Využila jste 

konstruktivistický přístup / práci s dětskými pojetími i u jiného tématu? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Podpis:  RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 

vedoucí práce 


