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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. 

Nedostatky 

v obsahové a 

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. 

Drobné 

nedostatky 

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           

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: 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou zápisů do 1. třídy základní školy. V teoretické 

části autorka pojednává aspekty související se vstupem do povinného vzdělávání. Zabývá se 

předškolním vzděláním, školní zralostí, odklady školní docházky a okolnostmi provázejícími 

zahájení školního vzdělávání. Oceňuji, že při rozboru problematiky autorka používá nejen 

domácí, ale i zahraniční zdroje a že se zabývá nejen odborným pohledem, ale poskytuje vhled 

i do probíhající společenské debaty o předškolním vzdělání a přechodu do základní školy. 

Kromě akademických zdrojů odkazuje i na dokumenty vzdělávací politiky, analýzy 

nevládních organizací a mediální vyjádření rozmanitých aktérů. Určitý nedostatek spatřuji 

v tom, že mediální zdroje nejsou ve všech případech správně citovány. 

V rámci empirické části diplomové práce autorka v průběhu dvou let pečlivě zdokumentovala 

zápisy do 1. tříd v 6 základních školách, přičemž školy volila tak, aby se od sebe odlišovaly 

z hlediska zřizovatele (veřejný, soukromý), charakteru sídla, velikosti školy a složení žáků, 

kteří školu navštěvují. Poznatky získané pozorováním při zápisech doplnila rozhovory 

s řediteli škol. Výzkum odpovídal na otázku, nakolik zápisy v jednotlivých školách 

odpovídají doporučením vydaným MŠMT a jak se od sebe odlišují. V rozhovoru s ředitelem 

se autorka zaměřila i na otázku, jak vnímají ředitelé škol úlohu zápisu a do jaké míry má 

podle jejich názoru plnit selektivní funkci. Diplomová práce přináší řadu zajímavých 

poznatků. Oceňuji zejména pečlivou dokumentaci jednotlivých případů, které se od sebe 

v mnohém odlišují. Ve shrnutí empirické části autorka částečně reflektuje získané poznatky a 

uvádí dílčí doporučení. Získané poznatky by však umožňovaly reflexi širší a obsažnější. Tu 

by měla diplomantka provést v rámci obhajoby diplomové práce.  

 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 

1. Jaké poznatky získané v rámci diplomové práce Vám připadaly nejzajímavější?  

2. Mohla byste na základě Vašich poznatků formulovat nějaká doporučení pro organizaci 

zápisů nebo pro přechod z předškolního do povinného vzdělávání obecně? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

 


