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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:
V předchozím bakalářském studiu byla autorčina bakalářská práce zaměřena na ověření projektu 
s historizujícím tématem v předškolním vzdělávání, s podílem kognitivních stimulů a procesů. 
Současná DP má další rozměr v prozkoumání možností předškol.vzdělávání, a to v podpoře 
sociálního rozvoje. Autorka tedy přistupuje systematicky k ověřování dvou základních záměrů 
rozvíjení dětí v předškolním vzdělávání (kognitivním a sociálním). 
Předkládaná DP má logickou strukturu zpracování adekvátně vztaženou k tématu práce a 
k řešenému problému. Zpracovává problematiku podpory sociálního učení, které je základní 
součástí cílů předškolního vzdělávání. Teoretická část je obsahově vhodně odborně naplněna a je 
vyvážena obsahově, rozsahem i v návaznosti na část praktickou. Akční výzkum sledující možnosti 
sociálního rozvoje jednotlivých dětí a skupiny, jako celku prostřednictvím interakčních her, probíhá 
v rámci jednoho školního roku (sledován do pololetí) a prokázal přímý dopad zjištěných skutečností 
do práce učitelek v dané třídě.  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Teoretická část obsahuje kvalitní zpracování obou oblastí, které jsou základními částmi 
problematiky daného tématu (hra, sociální učení). Je s praktickou částí účelně provázána ve více 
směrech, ale významně např. v použití zásad pro sestavení programu, která jsou doporučena v odb. 
literatuře (s.51). V praktické části jsou cenné detailní pedagogické reflexe s dotažením až k uvedení 
poznatků o dětech aktuálně v jednotlivých měsících a jsou zde také analyzovány posuny sociálního 
vývoje ve skupině hodnocené podle pěti předem stanovených kritérií. To vše činí z akčního 
výzkumu kvalitativně velmi přínosný materiál pro pedagogickou práci (v sociální oblasti), která je 
dostatečně zdokumentována a vyhodnocena. Z reflexí vyplývají citlivě zjištěné skutečnosti, např.: 
děti, které mladším pomáhají, jsou následně mladšími vyhledávány ke společné hře, dále při malém 
počtu dětí ve třídě se rychleji zkvalitňují vztahy a soc. dovednosti a neprobíhá zde tolik konfliktů, 
apod. Strukturovaně vyhodnocená zjištění v celém komplexu hodnotím jako velmi přínosná i s tím, 
že pro celoroční realizaci programu získala diplomantka svoji kolegyni a probíhala zde účelná 
kooperace obou třídních učitelek. Výsledky výzkumu jsou detailně komparovány s výzkumnými 
otázkami i s cíli DP.
Čerpání z odborných zdrojů je adekvátní a náležitě uváděné, a i když v teoretické části převažuje, 
jsou zde také uváděny vlastní názory autorky.  
Náměty k diskusi při obhajobě DP:

 Proč jste volila v pozorování rozvoje sociálních dovedností i oblast sebeprosazení? V čem se 
vám jevilo jako důležité?

 Jak byste krátce strukturovala pořadí potřebných sociálních dovedností v prvním půlroce 
docházky do MŠ?

 Jaký je váš názor na položenou otázku v Diskuzi: Jak působí na děti rozdělování do nových 
tříd a jejich promíchání s novými dětmi? Proč se to děje? Může toto rozdělování dětí 
poznamenat začleňování nových dětí, případně konkrétně jak?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE
Návrh hodnocení:

Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje
Podpis:
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