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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 volné a řízené činnosti v předškolním vzdělávání je pro studentku oboru Pedagogika předškolního věku 
bezesporu téma velice přínosné. V souladu s hlavním cílem předložené práce (tj. zmapováním toho, jak je 
v mateřské škole volná a řízená hra realizována) si autorka si zvolila kvalitativně orientovaný výzkum, což jí 
umožnilo detailně vymezit a popsat nejrůznější aspekty v pojetí, přístupech, ale také v činnostech a interakcích 
učitelů a dětí v mateřské škole. Přesto, že má práce jisté nedostatky, celkově ji považuji za zdařilou a oceňuji šíři 
a komplexnost, v jaké se autorce podařilo dané téma zpracovat. Z celé práce je patrný zájem autorky o dané 
téma.  
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
Teoretická část práce: Autorce se daří vymezit a zabývat se tématy úzce souvisejícími s praktickou částí. Přesto, 
že je text čtivý a na první pohled přehledný, chybí jistá provázanost některých částí (např. kap. 1.2.1 Klasifikace 
her a následný popis volné a řízené hry v kapitolách 2 a 3). Několik pasáží se tak v průběhu textu v mírných 
obměnách několikrát opakuje. V případě některých kapitol bych očekávala jinou obsahovou náplň (např. 
kapitolu 2.4 Přístup a postoj pedagoga k volné hře postoje autorka pojala jako desatero, v této fázi bych však 
uvítala spíše popis a přiblížení různých postojů, se kterými se můžeme u učitelů setkat). V textu se objevují 
nedostatky v práci s literaturou (chybějící odkazy). Teoretické části chybí závěr, kde by autorka shrnula 
nejdůležitější poznatky, případně formulovala vlastní názory.   
Praktická část: Praktická část obsahuje všechny náležitosti. Oceňuji podrobné vymezení výzkumného problému i 
vytyčení konkrétních výzkumných otázek. V některých případech bych však doporučila pozměnit jejich 
formulaci (zvláště v případě slova dostatek – co považuje autorka za dostatek času?). V případě metodologie 
práce autorka překvapivě představuje výzkumnou metodu pozorování tak, že nejdříve popisuje význam 
pozorování pro práci učitelky v MŠ. Obdobně nelogicky působí představení dat získaných na základě rozhovoru 
s učitelkami již v této kapitole. Data prezentuje autorka pečlivě, zachovává přehlednou strukturu, nicméně 
v některých případech nedostatečně argumentuje a zdůvodňuje svou intepretaci:  

- např. str. 60 „… měla smysl pro humor“ –  jaká data o tom vypovídají?  
- podobně např. str. 59 „učitelka č.1 byla ochotna více… jednat spravedlivě a bez předsudků“ – 

v analýze dat autorka žádné předsudky blíže nespecifikuje ani na ně nepoukazuje. 
V celé práci pak, podle mého soudu, autorka často nerozlišuje mezi popisem a interpretací dat (i v záznamech 
z pozorování je zaznamenáno spíše hodnocení či interpretace než popis události) 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
Autorka uvádí, že výběr učitelek nebyl náhodný, ale není však zcela jasné, jaká byla kritéria 
výběru a jak při výběru postupovala. Mohla by tuto skutečnost více rozvést? 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
Návrh hodnocení: 
Výborně         velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
Podpis: 

 
 


