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1. 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, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora, na cíle 

reaguje v kap. 9.3. 

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. 

 

2.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 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 

 

1. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Diplomová práce přináší vhled do rodinných vztahů komponovaných do výchovné a 

sourozenecké sféry, což je náročný výzkumný záměr. V posledních letech je vícečlenné 

sourozenectví a jeho zvládání dětmi a rodinou aktuální diskutované téma, prakticky 

výzkumně neřešené. 

Teoretická část je podrobně zpracována v pěti kapitolách, které plnohodnotně zpřístupňují 

odborný pohled do sledované problematiky (výchova, rodina, rodiče, sourozenectví, pozice 

dítěte předškolního věku ve vícečetném sourozenectví). Detailní zpracování bylo provázeno 

vysokým zájmem studentky na objasnění všech komponent vztahujících se k řešenému 

problému, ale i pocitem obtížnosti výzkumně tuto oblast uchopit. Výzkumná část má 

zakotvení složené v kvantitativně-kvalitativním charakteru zkoumání, obsahuje vhodně 

zvolené cíle v provázanosti s výzkumnými otázkami a adekvátními metodami. Vyhodnocuje 

výzkumná zjištění ve dvou základních metodologických rovinách (dotazník, případové studie 

– výsledky každé výz. metody jsou analyzovány zvlášť) ve vztahu k výzkumným otázkám. 

V závěru (kap. 9.3) pracuje s výsledky získanými v obou výzkumných rovinách ve vztahu 

k výzkumným cílům. Postup vyhodnocení vede k přehlednosti a logické strukturaci založené 

nejprve na analýze jednotlivých výzkumných kroků a následně na výsledné syntéze 

v kategorii závěrečných cílů.  

DP je kvalitně zpracována odborně, stylisticky, gramaticky i formálně.  

DP naplnila požadavky na vytvoření plnohodnotného teoretického východiska pro výzkumné 

šetření kvantitativního a kvalitativního charakteru a příslušného vyhodnocení výsledků. 

Navrhuji ji k úspěšné obhajobě. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

V teoretické části oceňuji uvedení vícečetných názorů odborníků-psychologů na děti narozené 

v rodině v určitém pořadí. Shoda se zde objevuje. 

 Postřehla jste v případových studiích, že základní pohled na charakteristiky dětí 

narozených v určitém pořadí výrazněji ovlivňuje pohlaví dítěte? 

Ve všech případových studiích je logická struktura uspořádání informací o dané rodině, která 

dovoluje utvořit si představu o jejím životě a stylu výchovy. Přepis rozhovorů má přínosnou 

kvalitu, stejně jako uspořádání otevřené 12. odpovědi u dotazníku. (Na str. 68 je uvedeno, že 

bude 9ot. v dotazníku, ale je jich 12.) 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Postřehla jsem rozdílnost v odpovědích na otázku přípravy staršího dítěte na narození 

dalšího sourozence (v příp.studiích a v odpovědích v dotazníku). Jak si to 

vysvětlujete? 

 Co byste si pro vlastní uspokojení chtěla v rovině vícečetného sourozenectví ještě 

zjistit/ objasnit? 

 V závěru píšete: „Vztahy jsou jako padající vločky, které se dotknou dlaně a pak se 

rozpustí“. Zamyslete se na třemi příp.studiemi, které obsahují výrazně vztahové 



informace. Domníváte se, že jsou vztahy sourozenců i rodičů k nim tak pomíjivé 

/“rychle rozpustné“?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 

výborně         velmi dobře dobře nevyhovuje 

Podpis: 

 


