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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 69
Počet stránek příloh: 3
Počet titulů v seznamu literatury: 29 + 8 internetových zdrojů

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

1) Domníváte se, že rozdíly v posuzování dětí učitelkami MŠ mohou být ovlivněny 
odlišnostmi prostředí, v němž tyto učitelky působí (MŠ státní, soukromá, lesní)?

2) Co soudíte o skutečnosti, že mezi odpověďmi rodičů dětí z tří posuzovaných skupin 
nebyly zaznamenány výraznější rozdíly? 

3) V čem spočívá praktická využitelnost výstupů empirické části práce?

Předložená diplomová práce se zabývá resiliencí dětí předškolního věku v různých 
typech vzdělávacích zařízení. Jak sama autorka uvádí, jedná se o důležité téma prostupující 
celkovým psychickým vývojem dítěte, které však v našich podmínkách není na teoretické 
ani empirické úrovni příliš rozpracováno. 

Autorka v teoretické části shrnula a vysvětlila stěžejní pojmy související s tématem 
resilience, zároveň uvedla základní charakteristiky a specifika předškolních vzdělávacích 
zařízení. Prakticky koncipované pasáže, které konkretizují možnosti podpory jednotlivých 
složek resilience, podtrhují důležitost tématu i aplikačních výstupů celé práce. 

V praktické části je popsáno kvantitativní empirické šetření založené na dotazníkové 
metodě Deca-2, který zkoumá vlastnosti psychické odolnosti a signifikantní chování. Je třeba 
ocenit, že autorka nezůstává pouze u deskriptivních postupů a využívá i metod induktivní 
statistiky.

Metodologická propracovanost empirické části práce spolu s osobním zaujetím 
autorky pro dané téma vypovídá o snaze o maximalizaci přidané hodnoty celé práce.

K práci mám tyto připomínky:
 V teoretické části práce využívá autorka velké množství přímých citací, jedná se 

často o celé odstavce přejatého textu. Přímé citace nejsou v některých případech 
správně označeny, ke jménu autora a roku vydání není doplněna strana (viz např. str. 
9, 10, 11).

 V rámci strukturování textu volí autorka v teoretické části pouze dvě úrovně 
numerického značení kapitol, text tím v některých případech ztrácí na přehlednosti 
(viz např. Vlastnosti resilience).

 V metodologické části práce autorka uvádí, že výzkumný vzorek byl utvářen 
metodou náhodného výběru. Zde však musí mít všichni jedinci základního souboru 
stejnou pravděpodobnost, že se dostanou do výzkumného souboru, v rámci dané 
práce se tedy jednalo o nepravděpodobnostní techniku výběru, a to o výběr nahodilý 
či účelový.

 V diskusi chybí kritické zhodnocení výstupů výzkumu, resp. formulace možných 
intervenujících proměnných (např. faktu, že hodnocení dětí učitelkami různých 
předškolních zařízení může být ovlivněno odlišnou postojovou a hodnotovou 
orientací učitelek těchto zařízení).

 Výsledky výzkumného šetření jsou podpořeny kvalitním statistickým zpracováním, 
chybí však jejich podrobnější interpretace a nástin konkrétních možností aplikačních 
výstupů.



Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě.
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