
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 

KATEDRA PEDAGOGIKY 
 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Autor práce  

 

Název práce 
 

Autor posudku 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

6 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

5 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

5 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

5 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

5 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

5 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

6 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

5 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

Otázky  
k obhajobě 

Název diplomové práce je obecný a přímo neodpovídá jejímu obsahu. Pokuste se 

název konkretizovat vzhledem k cílům a obsahu diplomové práce.  

Vzhledem k tomu, že autorka nezohlednila v teoretické části práce aktuální 

legislativu, doporučuji přepracovat klíčové části v souladu s platnou legislativou (a 

platnou terminologií) a vložit je jako errata. 

Zařaďte do legislativního systému popisovaná zařízení ústavní péče, vč. Klokánku a 

azylových domů.  

Jaký význam má zjištění, že nejvíce dětí předškolního věku je momentálně v zařízení 

X? Každá ze čtyř sledovaných institucí má specifický charakter, jejich srovnávání je 

velmi zavádějící (s. 73 a další). Formulace cílů praktické části je diskutabilní.  

Předložte kontrétní data, na základě kterých konstatujete, že hypotéza 3 byla 

potvrzena.  

Co znamená titulek grafu v příloze na s. 1 „Umístění dětí předškolního věku po 

ukončení docházky do dětského domova“.  

Uveďte, jaký je přínos diplomové práce pro pedagogickou teorii a praxi.  

 
 
 

Poznámky 
 
 
 

 Autorka se věnuje problematice z oblasti sociální pedagogiky a sociální práce ve 

specifikaci na preprimární vzdělávání. Snaží se využít vlastní zkušenosti ze 

svého pedagogického působení v mateřské škole.  

Dita PAVELKOVÁ 

Instituce pro děti předškolního věku se sociokulturním znevýhodněním 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  



  

Teoretická část:  

Ve své práci diplomantka vychází ze starších publikací renomovaných autorů, kteří 

se zabývají sociální pediatrií a sociálně právní ochranou dětí. Bohužel vzhledem 

k měnící se legislativě není řada informací uvedených v DP již aktuální. Také 

charakteristika ústavní péče před a po roce 2002 je zavádějící.  

Autorka sice v seznamu zdrojů uvádí některé legislativní předpisy, avšak do textu 

nepromítla platné znění klíčových zákonů, tj. ani Zákona o sociálně právní ochraně 

dětí,  ani Zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Tím je celá 

teoretická část zatížena věcnými obsahovými chybami a jako východisko řešení 

diplomového úkolu  má jen velmi omezené využití.  

Z nepřesného používání odborné terminologie v textu práce vyplývá, že s významem 

některých základních pojmů není autorka dobře seznámena (např. ústavní výchova, 

ochranná výchova, kojenecký ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

péče o děti vyžadující zvláštní pozornost, pobyt dítěte mimo ústav apod.). Například 

nelze souhlasit s tvrzením, že „jak se objeví vhodné místo pro zařazení dítěte do 

určité instituce nebo rodiny, dítě z diagnostického ústavu odchází“ (s. 33). 

Formulačních nepřesností je mnoho.  

 

Praktická část: 

Verifikace hypotéz kvalitativním šetřením (rozhovorem) je z hlediska metodologie 

výzkumu diskutabilní. Co znamená, že „děti budou lpět na učitelce…“? Autorka 

měla ověřovat hypotézu, že „nejčastějším důvodem umístění dětí do vybraných 

institucí bude sociokulturní znevýhodnění rodiny“. Ze záznamů rozhovorů však 

vyplývá, že tyto informace nebyly přímo zjišťovány (viz otázky s. 57).  Výstupy 

praktické části práce jsou ve značné míře ovlivněny subjektivní interpretací 

zjištěných informací autorkou. Nebyly pořizovány audiozáznamy rozhovorů, 

autorka přiznává, že si dělala poznámky. To není pro výzkumné šetření v diplomové 

práci dostačující.   

Odkazy na informační zdroje nejsou přesně citovány dle normy ISO, někde je 

uveden jen odkaz na určitý www portál, např. z odkazu www.msmt.cz není zřejmé, 

jaké konkrétní innformace byly použity. U některých odkazů není v seznamu 

uvedena citace zdroje, např. Matějček, 2006 nebo Matoušek, Pazlarová, 2010 aj.  

 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s tím, že studentka připraví errata, ve 

kterých uvede text do souladu s platnou legislativou.  

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  

 
 
 
Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 
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