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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 BP 

v jeho hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje na 

cíle, obsahuje argumen-

tované 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. 

Nevyho-

vuje. 

4. Formální 

náležitosti 
(anotace, klíčová 

slova, angl. 

název, rozsah) 

Ano  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyho-

vuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná stylistika a 

gramatická správnost. 
Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější nedostatky 

(doplnit příklady): 

Nevyho-

vuje 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 DP: 

Bakalářská práce se věnuje problematice odkladům školní docházky v souvislosti se změnou legislativy - 

zavedením povinného roku předškolního vzdělávání (č. 178/2016 Sb.). Uvedené výzkumné otázky na 
straně 35 jsou ale pouze jedním aspektem empirického šetření. Stěžejní část vlastního šetření je věnována 

kazuistice dívky, které je navržen odklad školní docházky, vypracování pedagogických opor a realizaci 

pedagogické intervence.  

Orientace v textu BP není snadná. Autorka sice nastiňuje empirické postupy, ale bylo by vhodné jasněji 
definovat nejen jejich obsah, ale i jejich časovou posloupnost a provázanost. Domnívám se, že BP by 

prospělo zúžení projektu pouze na případovou studii. Autorka je zaujata tématem, což hodnotím 

pozitivně, ale metodická část bakalářské práce není teoreticky příliš zakotvena.   

Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k vývojovým charakteristikám dítěte před 

vstupem do školy; vychází z učebnic vývojové psychologie. Domnívám se, že základní poznatky již 

autorka nemusela do teoretické části zařazovat. Samostatnou kapitolku věnuje kresbě; téma je zajímavě a 
přehledně zpracováno, ale v uvedeném rozsahu není zcela adekvátní k zaměření BP. Stejná připomínka se 

týká historie školního poradenství v ČR.  

Další teoreticky zpracované téma je diagnostika dítěte před vstupem do školy, jak v poradenském 

zařízení, tak v pedagogické praxi. Za stěžejní považuji 5. a 6. kapitolu, které jsou podstatné pro 
empirickou část práce. Autorka vychází z aktuálních literárních zdrojů, výběr literatury považuji za 

vhodně zvolený.  

I přes uvedené výhrady je teoretický vstup solidně zpracován a je relevantní k praktické části práce. 

Empirická část BP je uvedena vymezením cílů a stanovením výzkumných otázek (strana 34-35). 

Metodologie výzkumu, charakteristika výzkumného vzorku, časové rozvržení vlastního šetření jsou 

uvedeny v kapitole 6.  

Etapy v realizaci výzkumného šetření: v prvé etapě autorka navštívila tři regionální PPP, kde se seznámila 

s komplexním vyšetřením dítěte před vstupem do školy a vedla strukturované rozhovory s pracovníky 

poradny o legislativních změnách v předškolním vzdělávání dětí. V druhé etapě systematicky pracovala 

na případové studii, kde odborně využila pedagogickou diagnostiku – rozhovor, strukturované 
pozorování, analýzu dokumentů. Na podkladě získaných dat autorka vytvořila plán pedagogické podpory 

(IVP). S dívkou Lindou systematicky pracovala od ledna 2017. Vysoce oceňuji reflexi vlastní 

pedagogické práce i snahu o výměnu informací s psychologem, který má dítě v péči a navrhl odklad 
školní docházky.  

V kapitole 10. Shrnutí (strana 62-66) odpovídá autorka na položené výzkumné otázky. Myslím, že mohla 

být 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: 

 Do jaké míry jsou podle vaší zkušenosti učitelky MŠ seznámeny s vzdělávacími plány přípravných 
tříd? Domníváte se, že legislativní změna platná od letošního školního roku bude přínosná? 

 Jaký je váš názor na potřebnost, případně nutnost pedagogické diagnostiky dětí před vstupem do 

školy? 

 Str. 66 není mi jasné rozlišení IVP a PLPP ? viz níže: 

„Na doporučení PPP vypracovávají IVP, podle kterého s daným dítětem pracují.“    x 

„Ani jedna z MŠ neměla vypracovaný plán pedagogické podpory (PLPP), které zařadí dítě do prvního 

stupně podpůrného opatření.“ 
 

Bakalářská práce R. Sabové  splňuje po obsahové i formální stránce  parametry odborného textu, 

doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh hodnocení: 

 

 
Podpis:    PhDr. Lidmila Valentová, CSc.   katedra psychologie 


