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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

 
           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 a diskuze Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje obsah 

DP v jeho hlubší 

reflexi a hodnocení, 

reaguje na cíle, 

obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

 

 

 B 

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: 

Teoretická část  BP 

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 BP: 

BP  Jany Hotové se zaměřuje na projevy v chování chlapců s ADHD  v běžné třídě mateřské školy. 

Hlavním cílem autorky byla integrace chlapců do denního režimu a herních aktivit. 

V teoretické části práce se autorka zaměřuje na vymezení syndromu ADHD, uvádí hlavní zásady 

výchovného vedení i podpůrná opatření vycházející z vyhlášky č.27/2016 Sb. V dalších stručných 

kapitolách se zaměřuje na metody práce s využitím dramatické výchovy a psychomotorických her. Text 

teoretické části je strukturován a logicky uspořádán, přitom ale vzhledem k velmi širokému záběru 

zvolených témat nezbývá prostor pro jejich hlubší objasnění  - například kap.2.2., 2.5 (Relaxace). Autorka 

příliš často uvádí citace autorů bez vlastních komentářů, chybí i určité shrnutí teorie ve vztahu 

k vlastnímu šetření. Přes uvedené nedostatky je teoretická část práce solidním východiskem k výzkumné 

části práce. 

Empirická část BP je uvedena vymezením hlavního cíle a výzkumné otázky a plánem pedagogické 

podpory (strana 19 -20). V prvé části BP jsou zpracovány případové studie třech chlapců s projevy 

ADHD. V přílohách jsou uvedeny materiály ze kterých autorka čerpala - diagnostické listy, zprávy 

z vyšetření v PPP, kresby. Doporučovala bych užší propojení příloh s textem intervenčního programu. Při 

obhajobě by bylo vhodné objasnit funkčnost diagnostických listů v procesu pedagogické diagnostiky. 

Dále byla zaznamenávána podle tabulky DSM IV (str.31) diagnostická kritéria ADHD a a jsou uvedena i 

v grafech. Pro čtenáře však chybí slovní vyhodnocení získaných dat, srovnání výsledků u sledovaných 

dětí. Doporučuji při obhajobě doplnit.  Připomínka: na straně 33 se opakuje tabulka. 

V druhé etapě výzkumného šetření autorka navrhla a realizovala intervenční podpůrný program 

pro třídu, do které jsou zařazeny sledované děti. Pozitivně hodnotím snahu integrovat chlapce při 

zajímavých herních aktivitách v běžných podmínkách MŠ (viz Metodika práce, kap. 3.2. strana 20). 

Krátkodobá pedagogická intervence byla rozložena do pěti bloků s přesně vymezenou strukturou (viz 

3.4.1.), v závěru každého bloku se vyhodnocuje zapojení chlapců do programu. Podle získaných 

informací autorka průběžně modifikovala program podle specifických potřeb sledovaných chlapců. 

Hlavní vedení programu zajištovala paní učitelka a autorka vystupovala v roli asistentky a pozorovatelky.  

Souhlasím s názorem pí. Hotové, že realizace intervencí ve 28 členné skupině je obtížná, pokud není 

k dispozici další pedagogický pracovník. Neklidné, nesoustředěné chování chlapců lze zmírnit, ale pouze 

za určitých podmínek, jak bylo již uvedeno. 

Autorka se poctivě snaží získané údaje interpretovat ve vztahu k položeným badatelským otázkám, 

diskuze je citlivě vedena. Mohla být ale v diskuzi u některých otázek konkrétnější a data srovnávat přímo 

s názory odborníků.  Propojenost s teoretickou částí je minimální jak v diskuzi, tak při realizaci 

výzkumného šetření. 

Otázky k diskuzi při obhajobě. 

V jakých aspektech se liší preventivní program od pedagogického plánu vedení dětí v posledním ročníku 

MŠ? 

Můžete konkretizovat, jak si představujete spolupráci s rodiči dětí s rizikem rozvoje ADHD?  

Jak probíhala spolupráce s rodiči u vámi sledovaných chlapců Tomáše, Vítka a Davida? 

 

 

Bakalářská práce Jany Hotové splňuje po obsahové i formální stránce základní parametry odborného 

textu, navrhuji hodnocení:                

 

 

 

Podpis:   PhDr. Lidmila Valentová, CSc.                 katedra psychologie                       

                


