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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

Klady, nedostatky, celkové hodnocení práce: 

‒ Patrně ku své újmě předešlu (a na posudku je to patrné), že jsem k této diplomové práci
nepřistupoval až tak jako „vedoucí“. Spíše jako osoba vyučující metodologii na katedře 
edukačního dramatu na divadelní fakultě. Tedy jako osoba vědomá si skutečnosti, že většina 
podobných výzkumů se více či méně dotýká vždy nějak prvků kumštu, které vzdorují 
standardizacím, dotýká se holistického působení na člověka či probouzení jeho afektivního 
poznávání a podobně. Krátce: Výzkum na těchto polích může být pro řadu výzkumníků 
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především zneklidňující. Ovšem tím spíše je pro „jiné typy“ výzkumníků atraktivní. Výzkum B. 
Frančíkové mne tedy zajímal zdaleka nejen jako můj pedagogický úkol.
‒ Autorka zvolila téma věru neotřelé, neboť zaměřené na de facto nejnovější z forem 
divadelní-, resp. drama-edukace, která se u nás před několika roky solidně etablovala. 
‒ Sledování efektivity systému při „kamenných divadlech“ fungujících „divadelních dílen“ 
vedených „divadelními lektory“ (coby zaměstnanci divadla) je tedy na jedné straně více než 
žádoucí ‒ zjistit, zda a jak „to funguje“, to potřebujeme. Ale současně je předem nachystáno 
na problém, neboť u nás takové výzkumy stojí teprve na startovní čáře. Není tedy 
jednoduché najít metodologii, která přinese kýžený výsledek působení edukačních aktů, 
které jednak, jak bylo řečeno, užívají postupy umění a jednak, a to zatím řečeno nebylo, jsou 
takřka (tedy ne zcela) jednorázově působící. A říkám-li najít, pak to nemyslím formálně. Na 
neznámém poli je to opravdu i o hledání postupů zjišťování (viz str. 51).
Ale k práci:
‒ Teoretická část (ve své finální podobě ) věcně rámcuje téma a směřuje k potřebám části 
empirické. 
‒ Výzkum byl náročný mj. proto, že se nedalo předem odhadnout, jak budou reagovat 
některé dětské skupiny. Vzorek zde nemůže být tak snadno „vybírán“, neboť skupiny jsou 
dány předem tím, že se jistá třída do dílny přihlásí a ani charakteristiky „klientů“ dílen z 
hlediska potřeb výzkumu nejsou předem známy (jejich zjistitelnost je velmi limitovaná). Výběr 
je tedy v podstatě tzv. náhodný a z toho pak vyplývá leccos dalšího.
‒ Jiným velmi živým problémem bylo i to, že dílny nejsou koncepčně konsistentní v tom 
smyslu, že „se všude dělají stejně“. Umělecko-edukační akcenty se v nich liší.
Ostatně, o úskalích vpravdě „neučesanosti“ zkoumané reality se lze dočíst i v Diskusi (není 
věnována srovnání výsledků s jinými výzkumy [viz o nich v tomto posudku výše], ale 
diskutuje nad vlastním výzkumem).
‒ Technicky: Výsledky jednotlivých částí výzkumu jsou podávány především postupně, resp. 
„průběžně“, v poměrně názorných, ale současně rozsáhlých výkladových partiích. Na jedné 
straně to může čtenáři komplikovat udržení obsahové linky, na druhou stranu ale vidí to, co 
není patrné ve všech diplomkách: Jak autorka s metodologickými nástroji skutečně 
pracovala (ostatně, viz i přílohy).
‒ Nicméně, podstatnější a bohatší shrnutí výsledků zjišťování v samém závěru bych ‒ ač s 
výzkumem seznámen ‒ ocenil i já. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Přece jen poprosím o stručné shrnutí: Charakterizujte ‒ na základě tohoto výzkumu ‒
edukační efekt, resp. klíčové efekty, divadelních dílen?

Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná klasifikace: výborně
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