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A. 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.

B. 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 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 DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Při volbě tématu vycházela autorka z obecné aktuální snahy prohlubovat spolupráci školy a
rodiny.  Při  zpracování  daného  tématu  využila  svých  praktických  zkušeností  s  realizací
dlouhodobého projektu Rodina spolu. 
V teoretické části se autorka zabývá otázkami významu rodiny pro dítě předškolního věku v
souvislosti s funkcí rodiny, s potřebami dítěte a s předškolním vzděláváním. Autorka čerpá s
dostatečného množství odborných zdrojů. Zajímavě je zpracována tématika tzv. Informalního
učení, jako převažujícími způsobu učení dětí v předškolním věku. Podrobně je pojata spolupráce
rodiny a předškolního zařízení a to z hlediska předpokladů pro tuto spolupráci, forem a různých
způsobů  komunikace.  Zmiňovány  jsou  příklady  z  konkrétních  školských  zařízení.  Velmi
podrobně a  zajímavě je  zpracováno téma projektového vyučování,  kdy se  autorka  věnuje  i
historickému  kontextu,  dostává  se  v  popisu  až  k  přesahu  k  prožitkovým  formám  učení.
Zajímavě je zpracovaná kapitola věnovaná komunitní škole jako centru života komunity, kdy
opět  není  opominut  historický  kontext.  Součástí  teoretické  části  práce  je  i  podrobná
charakteristika projektu Rodina spolu, tento popis bych spíše zařadila do praktické části práce. 
V praktické  části  práce  jsou  kvalitně  a  přehledně  formulovány  cíle  výzkumu  a  výzkumné
otázky. Seznámíme se s důležitými aspekty projektu, s knihou Událek a aktivitami, které byly
součástí projektu.
Hlavní  výzkumnou  metodou  bylo  dotazníkové  šetření,  jehož  vyhodnocení  bych  doporučila
zpracovat  pomocí  grafů,  aby  bylo  přehlednější  a  mělo  větší  vypovídající  hodnotu.  Shrnutí
výzkumu je velmi obsáhlé, ale není dostatečně přehledné. 

     Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Oceňuji  kvalitní  zpracování  kapitol  teoretické  části.  Projekt,  který  autorka  popisuje  a
vyhodnocení přínosu tohoto projektu je hlavním tématem praktické části práce, je velmi obsáhlý
a dlouhodobý. Popis všech okolností projektu tak klade velké nároky na písemné zpracování,
toto zpracování není vždy dostatečně přehledné.  Autorce se přesto podařilo  projekt kvalitně
vyhodnotit a pojmenovat ty oblasti života rodin, které byly daným projektem nejvíce ovlivněny. 



Autorka v některých částech textu používá místo první osoby, osobu třetí, což je pro čtenáře
zavádějící. 

      
      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Jakým  způsobem  by  bylo  možné  motivovat  rodiny,  aby  se  jich  více  zapojilo  do  Vašeho
projektu?
Projekt se jmenuje Rodina spolu, jak byly rodiny spolu s předškolním zařízením, jaký vliv měl
projekt na prohloubení spolupráce rodiny a školy?
Jak motivovat pro tyto projekty ostatní předškolní zařízení, jak byste projekt propagovala?
 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


