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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: 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                                            

https://www.pedf.cuni.cz/index.php?cat=prac&org=1578&prac=830318


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:
Téma diplomové práce je aktuální a zvolená problematika přínosná nejenom pro oblast 
předškolního vzdělávání, ale i pro oblast slaďování rodinného a profesního života rodin 
s malými dětmi. Diplomová práce je psána kultivovaným jazykem a je z ní patrna osobní 
angažovanost autorky a cenné pedagogické zkušenosti.

Diplomová práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, obě části mají 
vyvážený poměr stran. Autorka prokázala, že dokáže fundovaně pracovat s odbornou 
literaturou.

V teoretické části autorka analyzovala a porovnala názory pedagogů, psychologů, 
sociologů a logopedů směřující k charakteristice raného dětství se zaměřením na řečový a 
komunikační vývoj dítěte. Autorce se v kapitole 1.2 podařilo citlivě reflektovat vývoj 
institucionální péče pro děti raného věku v ČR i v zahraničí. Pozitivně hodnotím 
zakončení teoretické části prezentovanými výsledky dostupných výzkumných šetření 
v ČR a zahraničí.

Autorka v závěru teoretické shrnuje výhody a nevýhody rodinné a institucionální péče, na 
základě dostupných odborných zdrojů, uvědomuje si případná rizika institucionální rané 
péče, pokud nebudou respektovány a uspokojovány potřeby dětí a „pokud se k otázce 
zapojení dítěte do předškolního vzdělávání nebude přistupovat s ohledem na jeho 
osobnost a vývojovou úroveň“ (s. 42)

Teoretická a praktická část je logicky a obsahově propojena. Cílem praktické části bylo 
ověřit, zda pobyt dítěte raného věku v institucionálním zařízení pozitivně ovlivňuje jeho 
rozvoj v oblasti řeči a komunikace. Autorka realizovala kvalitativní výzkumné šetření 
prostřednictvím kombinace metod pozorování a rozhovoru. Autorce se podařilo získat 
velké množství cenných dat, neboť výzkumný soubor 6 dětí sledovala po dobu 1 roku. 
Získaná data velmi citlivě analyzuje a odborně interpretuje. V závěru praktické části 
autorka na základě výsledků 

Celkově se jedná o kvalitní diplomovou práci, která velmi fundovaně řeší problematiku 
vzdělávání dvouletých dětí v českých mateřských školách se zaměřením na jejich řečový a 
komunikační vývoj. Oceňuji, že autorka získaná cenná data nezobecňuje, uvědomuje si, že 



informace se váží ke konkrétnímu sledovanému výzkumnému souboru. Doporučuji 
autorce, aby výsledky výzkumného šetření publikovala v časopisech pro učitelky 
mateřských škol.

l
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Netradičně autorka kapitolu diskuze nezařadila jako kapitolu 2.5, kde formuluje velké 
množství otázek, které většinou vznáší jako řečnické otázky. V průběhu obhajoby 
doporučuji autorce, aby se pokusila formulovat případné navazující výzkumné šetření, 
které by bylo postaveno na některé z uvedených otázek. Na s. 50 autorka uvádí, že data 
týkající se slovní zásoby byla získávána připravenými otázkami nad knihami (viz. Příloha 
č. 2), avšak v příloze jsou uvedeny pouze ilustrace z knihy, chybí konkrétní otázky. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Na základě výsledků výzkumného šetření se pokuste zobecnit případná doporučení pro 
učitelky mateřských škol při vzdělávání dětí mladší tří let? Jak je možné podporovat 
řečový a komunikační vývoj dvouletých dětí v mateřské škole? Jaké metody práce se 
vám osvědčily jako nejvhodnější?

2. V průběhu obhajoby objasněte, jak jste vyhodnocovala získaná data, inspirovala jste se 
např. nějakým výzkumem, pozorovacím archem atd.

3. Zamyslete se nad možností, jak více vytěžit data z realizovaného výzkumného šetření?

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním 
oboru Pedagogika předškolního věku a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz s 
jiným dokumentem.


