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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:

Autorka se ve své práci věnuje porovnání dvou metodologických přístupů k výuce dějepisné
látky a to metod dramatické výchovy a metod frontální výuky. 
Cílem je porovnat, zda použití daných metod přinese kvalitativně rozdílné výsledky v oblasti
zapamatování si výukové látky žáky. 
V úvodu teoretické části práce se autorka velmi stručně věnuje organizačním formám výuky,
postrádám větší rozpracování této úvodní části. Dále se autorka snaží definovat pojem metody
výuky – jejich znaky, kritéria třídění metod. Opět velmi stručně a  okrajově se věnuje frontální
výuce,  což  nekoresponduje  s  tím,  že  se  jedná  o  jedno  z  hlavních  témat  diplomové  práce.
Podrobněji se autorka věnuje cílům dramatické výchovy. Součástí teoretické části práce jsou
informace z webu ZŠ Táborská ohledně začlenění dramatické výchovy v ŠVP dané školy, až v
závěru  praktické  části  práce  je  vysvětleno,  že  právě  v  této  škole  autorka  realizovala  svůj
výzkum.
Teoretická část práce má pouze 23 stran, což je pro nastolení teoretického základu pro výzkum v
praktické části práce absolutně nedostačující. 
V úvodu praktické části práce postrádám aspoň částečné přiblížení kontextu výzkumu. Autorka
si  nepokládá  výzkumné  otázky,  nestanovuje  hypotézy.  Součástí  praktické  části  práce  jsou
rozsáhlé ukázky použitých textů, které by měly být součástí příloh práce a ne hlavního textu a
přesto má diplomová práce pouze 58 stran, z čehož velkou část tvoří nefunkční texty, které do
praktické části práce nepatří. Informace k výzkumu získáváme až v části textu věnované reflexi,
ale ani ta není nijak obsáhlá.
Kvalitně zpracované jsou scénáře hodin,  kde jsou využívány metody a techniky dramatické
výchovy. 
V  závěru  práce  autorka  velmi  stručně  reflektuje  výzkum,  nepředkládá  kontext  a  způsob
sestavení otázek testu a způsob a systém bodování. Neboť je test hlavní výzkumnou metodou
považuji to opět za velký nedostatek této práce. 



     

     Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Práce  čítá  mnoho  formálních  nedostatků-  text  není  zarovnán,  není  jednotný  fond  písma,
korektura je provedena nedostatečně.  Jako zásadní problém vnímám velmi stručnou teoretickou
část práce, absenci úvodu, stanovení výzkumných otázek a seznámení s kontextem výzkumu v
praktické části práce. Velké množství nefunkčního textu zařazeného do hlavního textu praktické
části práce. Velmi stručně zpracovaný závěr výzkumu.
       

      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Jaké byly výzkumné otázky?
Jakým způsobem byl vytvořen test, jak vznikal systém bodování?
Shrňte závěry Vašeho výzkumu.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


