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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 textu. 

Chybějící odkazy, 

nepřesně uváděné 

informační zdroje, 

seznam literatury 

zpracován chybně. 

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. 

 

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.                                            
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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: 

 

Autorka se ve své diplomové práci věnovala problematice institucionální péče a jejímu 

vlivu na rozvoj jazykové kompetence a řečových dovedností dětí v raném věku. V teoretické 

části DP předložila systematický výklad k rozvoji dítěte raného věku (zvláště z hlediska 

komunikačních a řečových dovedností) a podrobně se věnovala vývoji a současnému stavu 

institucionální péče o děti v raném věku v České republice. Kontextualizovala problematiku 

rané péče v ČR vzhledem k vývoji v Evropské unii a nastínila hlavní trendy a možný směr 

jejího rozvoje. V praktické části DP autorka realizovala pozorování dvou skupin dětí s ročním 

odstupem, což jí umožnilo činit výpovědi o míře rozvoje jazykových a řečových dovedností 

dětí. Dále doplnila výzkum rozhovory s dětmi obou zkoumaných skupin. Autorka se 

v analýze dat pohybovala v paradigmatu kvalitativního přístupu. Výsledky šetření následně 

kvantifikovala a znázornila v podobě grafů.  

Diplomová práce je jasně strukturovaná a její teoretická a praktická část jsou vnitřně 

provázané. Kladně hodnotím především výklad problematiky současného stavu rané péče 

v ČR a EU nahlížející ji z řady úhlů v teoretické části DP a dále velice strukturovanou 

prezentaci výsledků uskutečněného výzkumného šetření v praktické části DP.  

Problematika zajištění kvalitní péče o dítě do 3 let je v českém kontextu stále ještě velmi 

opomíjena. Vzdělávací a sociální politika v této oblasti podnikla zatím velmi zanedbatelné 

kroky, které nerezonují s významem tématu v evropském prostoru. Autorka velmi fundovaně 

a na základě doložené odborné literatury odkrývá některé rozšířené banální či zavádějící 

pohledy české veřejnosti na institucionální péči pro děti do 3 let, což považuji za velmi 

přínosný aspekt zpracování práce. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Velmi důležité pro kvalitu práce bylo vyrovnání se se zahraniční literaturou, což autorka 

zvládla velice dobře. Za nedostatek v realizaci šetření považuji neprovedení zvukového 

záznamu realizovaných rozhovorů s dětmi. Toto neumožnilo autorce provést transkripci a 

následnou analýzu kvalitativních dat z rozhovorů, což by jí poskytlo spolehlivější data, než 

pouhý písemný záznam rozhovorů, který neumožňuje plné zachycení výroků dětí, důkladnou 

analýzu ani zpětné přezkoumání výroků. Jinak velmi pečlivé zpracování tak bylo ochuzeno o 

velmi významná data, která by bylo možné využít v dalším výzkumu. Oceňuji však, že 

autorka zpracovala šetření v dostatečném časovém horizontu, který jí umožnil pozorovat vliv 

institucionální i rodinné péče na rozvoj dítěte. Stejně tak je cenné, že získaná data vztahovala 
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pouze ke skupině respondentů a dále že v metodologické části pojednala podrobně kritéria 

výběru dětí a zvážila i možné intervenující proměnné na výsledky dětí. 

Celkově je možné DP hodnotit jako zdařilou. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1) Osvětlete, jak jste postupovala při pořizování zápisu rozhovorů, abyste během 

rozhovorů zajistila co největší autentičnost zachycení výroků dětí. Jaká rizika pro 

správnost dat při tomto typu zachycení mohou vzniknout (např. ze strany 

výzkumníka)? Jak by bylo možné zachytit neverbální složky komunikace při audio 

záznamu rozhovorů? 

2) Odkud jste čerpala pro stanovení kategorií pro pozorování zaměřené na hodnocení 

komunikační kompetence? 

3) Vysvětlete tvrzení v závorce v souvětí: „Z tohoto výzkumného šetření vyplynulo, že 

v případě našich respondentů měl pobyt v institucionálním předškolním zařízení 

pozitivní vliv (a to již v případě prvního výzkumného šetření).“ (s. 67, odst. 2) 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


