
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP: Bc Karolína Prachařová                                            Termín SZZ: září 2017 

Název: Výchova ve vícečlenné rodině se zaměřením na sourozenecké vztahy  

                                                                                                        Datum posudku: 25. 7. 2017 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: Posuzovatel:  PhDr. Helena Hejlová, PhD. 

 

A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné 

nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční 

formulaci.- cíl 

formulován 

zejména pro 

praktickou část 

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. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

Legenda: 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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Diplomová práce představuje poctivou snahu porozumět pocitům dětí a rodičů ve vícečetných 

rodinách v souladu se svým  názvem. Teoretická část poskytuje dobrou materiálovou oporu 

pro založení výzkumného šetření, pro popis a vysvětlování získaných údajů. Má více 

kompilační než argumentační charakter, některá doporučení se opakují (např. Prekopová 

s.46). Chybí také shrnutí podstatných poznatků, zejména ve vztahu k práci předškolního 

pedagoga nebo pro spolupráci rodiny a mateřské školy. Cíl práce však do této oblasti nemíří a 

je v logice „porozumět a vysvětlit“ formulován konkrétněji až pro praktickou část. 

Výzkumné šetření je zaměřeno na ověření teoretických poznatků a na jejich využití pro 

pochopení situace v rodinách s více dětmi. Obsáhlá teoretická část umožnila provést 

analytický výzkum, avšak, jak autorka sama nalézá, je obtížné jakkoli zobecnit, zvláště ve 

směru k výchovným doporučením. Nejpodstatnější poznatky se, podle mého názoru, váží k 3. 

cíli. Ukazuje se tak, že teorie vztahů mezi sourozenci a jejich role odrážejí realitu a je možno 

je využít pro alespoň částečné pochopení pozice dítěte jak v rodině, tak v dětské skupině, 

včetně jeho chování.  Funkci závěru plní kapitola 9.3 Závěrečné shrnutí, samotný závěr už 

nepřináší rozsáhlejší nebo hlubší pohled na problematiku.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
Je třeba ocenit metodologickou kvalitu založení a zpracování výzkumu, stejně jako jeho 

dokumentaci.  Taktéž upřímný zájem o problematiku.  Při obhajobě doporučuji vysvětlit, proč 

poznatky a závěry nebyly vztaženy k práci předškolního pedagoga – viz otázky k diskusi. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. S ohledem na obsáhlou teoretickou část a náročný výzkum se pokuste vybrat podstatná 

zjištění, která mohou pomoci učitelce v mateřské škole. 

2. Všechny testované rodiny byly plně funkční a s rodiči, které své děti pravděpodobně 

dobře vnímají. To je jistě dobrý základ pro spolupráci s MŠ. V čem principiálně (obecně) 

vidíte spolupráci mezi MŠ a rodinou s ohledem na pozici dítěte v rodině? 

3. Jaké konkrétní výzkumné otázky byste doporučovala pro další, třeba i dílčí, výzkumná 

šetření v této oblasti? 

          

 Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


