
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE   

 
Autorka DP: Kristýna Lošková              Termín SZZ: leden 2018 

Název DP: Problematika začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do 

mateřských škol                 Datum posudku: 27.12. 2017  

Vedoucí práce Doc. PaedDr. Soňa Koťátková Ph.D. Oponent :  

Posuzovatel:                                  -  “  - Posuzovatel:   

 

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, 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. 

 

 

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 

 

C.  Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Téma DP je aktuální, úzce koresponduje s novými principy (legislativními, pedagogickými) 

na zlepšení vzdělávacího působení u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (SZP), které 

jsou rozkrývány v teoretické části DP. /Autorka se již delší dobu hlouběji zajímá o možnosti 

kultivace sociálních a emocionálních vztahů dětí v MŠ (viz její BP, 2015)/. Teorie se opírá o 

změny, které se v posledních letech v této oblasti v ČR nově objevily v legislativních 

podkladech i v odborné literatuře. Přínosem praktické části DP je komplexní pohled na 

inkluzi v možnostech běžné MŠ, ten sleduje vhled do chápání této problematiky u 

učitelek MŠ v severočeském městě - ukazuje jejich snahy i nedostatky, dvě jednotlivé 

výpovědi – učitelka v ZŠ a rodiče sledovaných dětí a především dlouhodobý průřezově 

zaznamenávaný stav rozvoje dvou dětí (ze SZP) v posledních dvou letech předškolní 

docházky, a to na 7 oblastech očekávaného rozvoje dále kategorizovaných. Z výsledků bylo 

naznačeno, že jsme v podpoře inkluze u dětí ze SZP i ve vzdělávacím procesu na samém 

počátku. Předkládaná práce to na malém vzorku, ale v komplexním pojetí dokazuje. 

DP splňuje odborný, citační i výzkumný požadavek kladený na tento typ závěrečné práce. 

Formální a jazykové zpracování má velmi dobrou úroveň. Konkrétním výstupem je i 

očekávaná podpora inkluzivní pedagogické práce v místě pedagogického působení autorky, 

kde je větší množství dětí z nezaměstnaných rodin. Předkládanou práci doporučuji k úspěšné 

obhajobě. 

  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Kapitola 10.2.1 vyhodnocení dotazníku pro učitelky přínosně rozkrývá problematiku 

nedostatků těchto dětí v ot. č. 4 – přehledně zpracováno  i nedostatků učitelek např. odpovědi 

na ot.č.8,9, 12, 13. Je možné těchto výsledků nějak pozitivně využít? 

Kap.11 Celkoví shrnutí…se již nevztahuje k žádné vyhodnocující struktuře. Očekávalo by se, 

že by to měly být výzkumné otázky.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Jaké nedostatky v naplňování podpory dětí ze SZP byste odvodila z nových 

legislativních podkladů, které se týkají dětí ze SZP? 

 Jaké nedostatky v naplňování inkluze dětí ze SZP jste vyhodnotila z dotazníku pro 

učitelky MŠ/případně z 1.tř. ZŠ? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 

Výborně         velmi dobře dobře nevyhovuje 

Podpis: 



 


