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A. 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: 
Chybí abstrakt

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:

Zvolené téma diplomové práce lze označit za aktuální a velmi potřebné. Autorka
prokázala schopnost pracovat s odbornými zdroji, bohužel z textu není vždy zcela patrné, 
kdy se jedná o přímé a nepřímé citace (např. informace Zákona o ped. pracovnících, s, 18, 
základní výzvy z Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti 
předškolního věku v ČR s. 38).  V první kapitole se autorka definuje základní metody 
práce, ale je škoda, že je popisu, ale nezdůvodňuje jejich volbu. Možná mohla autorka 
v úvodní kapitole vymezit i základní termíny, s kterými bude pracovat a provést i 
případnou obsahovou analýzu proměn používané terminologie, ne pouze termín 
kurikulum (s. 44). Získané informace v teoretické části autorka sumarizuje, ale cennější by 
bylo jejich analyzování a porovnání (např. proměna cílů, s. 26, legislativní normy, s. 16). 
Domnívám se, že některé pasáže z teoretické části mohla autorka umístit do příloh a 
v textu se na ně odkazovat. Čtvrtá kapitola teoretické části, která se věnuje proměnám 
filozofie pojetí dítěte a jeho rozvoje, je detailně rozpracována a lze ji považovat za kvalitní 
teoretické východisko pro následující praktickou část. Logickým propojením teoretické a 
praktické části je 9. kapitola, kde autorka shrnuje základní proměny vývoje českých 
mateřských škol po roce 1989.

Diplomová práce je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou, avšak teoretická část 
je podstatně rozsáhlejší a zabírá 2/3 textu. Autorka prokázala výbornou schopnost 
interpretovat získaná data. Z práce je patrno autorčino nadšení. Je však škoda, že autorka
v úvodu praktické části nekonkretizuje cíl výzkumného šetření, nezdůvodňuje výběr 
respondentů a nepopisuje vlastní organizaci vlastního šetření. Diplomantce se podařilo 
získat velmi cenné informace, které vhodně interpretovala, avšak je třeba si uvědomit, že
se jednalo o velmi malý a nereprezentativní vzorek respondentů. Oceňuji konstrukci 
otázek v dotazníku a celkovou kulturu psaného projevu. Celkově diplomovou práci 
hodnotím jako velmi přínosnou pro předškolní pedagogiku a doporučuji autorce připravit 
ze závěrů diplomové práce odborně populární text do časopisu pro učitelky mateřských 
škol či na webový portál RVP PV.

      Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Autorka velmi detailně popisuje Program výchovně vzdělávací práce pro jesle a mateřské 
školy a RVP PV, avšak k hlubší analýze nevyužila dalších dostupných zdrojů, např. více 



článků z časopisů pro učitelky mateřských škol (např. v časopise Poradce ředitelky 
mateřské školy byly informace k pořádaným akcím MŠMT, NÚV, názory odborníků na 
připravované změny atd.), příspěvků ze sborníků z konferencí a kulatých stolů na 
pedagogických fakultách, webový portál RVP PV, kde byly prezentován závěry veřejných 
diskuzí k RVP PV, k revizi RVP PV, ke Konkretizovaný očekávaným výstupům atd. Dále 
postrádám zmínku o snahách a vlivu profesních organizací učitelek mateřských škol, které 
po roce 1989 sehrály významnou roli v proměně české mateřské školy.

Je škoda, že diplomantka neprovedla výzkumné šetření na větším vzorku respondentů, což 
by bylo určitě velmi zajímavé a přínosné. Oceňuji kvalitní sebereflexi autorky v diskuzi, 
kde se vhodně zamýšlí nad možnými variantami modifikace dotazníkového šetření.

      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Zamyslete se nad používáním termínů předškolní výchova a předškolní vzdělávání 
(konkrétně v závěru práce, kdy uvádíte např., že „Předškolní výchova a vzdělávání se 
řídí několika legislativními normami….“) a objasněte, na základě čeho jste dospěla, že 
vaše první hypotéza se nepotvrdila (s. 95). 

2. Při obhajobě objasněte metodologii vašeho výzkumného šetření, konkrétně: jaký byl 
cíl vašeho dotazníkového šetření, jak byl realizován výběr respondentů, jakým 
způsobem probíhala distribuce dotazníků

3. V čem se výrazně lišily odpovědi učitelek s vysokoškolským vzděláním a 
středoškolským vzděláním? Která proměnná dle vámi zjištěných dat nejvíce mohla 
ovlivnit názory učitelek mateřských škol.

4. Na základě výsledků diplomové práce prezentujte váš osobní názor na současné 
změny v předškolním vzdělávání, konkrétně na revizi RVP PV, Desatero pro rodiče a 
Konkretizované očekávané výstupy RVP PV.

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na závěrečné kvalifikační 
práce a doporučuji ji k obhajobě.


