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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 

           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 

Drobné 

nedostatky ve 

stylistice a/nebo 

Výraznější 

nedostatky 

(doplnit 

Nevyhovuje 

zcela. 



správnost. gramatice. příklady): 

 

 

B. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

 

Legenda:  

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 

Nelze hodnotit, 

neproběhlo kvůli 

lock downu. 

          B              C           N 



postupů 

Dokumentace 

výzkumu (čas, 

místo, postup) 

nebo praktických 

činností 

 Nelze  hodnotit, 

neproběhlo kvůli 

lock downu. 

          B              C           N 

Interpretační 

nebo reflektivní 

úroveň 

empirických 

údajů 

 Nelze hodnotit, 

neproběhlo kvůli 

lock downu 

          B              C           N 

Autorský přínos    A           B              C           N 

 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 
 

Diplomová práce Martiny Křížové s názvem Využití metod a technik dramatické výchovy ve 

výuce vlastivědného tématu historie místa, kde žiji, se zabývá problematikou vymezenou 

názvem práce. 

V teoretické části autorka adekvátně pracuje s odbornou literaturou, a tato část tvoří kvalitní 

zázemí pro část praktickou. Diplomantka se zde věnuje mimo jiné dítěti mladšího školního 

věku, dále výchově a vzdělávání, a samozřejmě dramatické výchově a osobnosti učitele 

dramatické výchovy. Tato část práce je přehledně a erudovaně zpracována a svědčí o 

hlubokém zájmu o danou problematiku. Dramatická výchova je zde nazírána komplexně 

včetně její historie a vývoje, nechybí kapitola, kde je dramatická výchova uváděna a 

argumentována jako nástroj pro morální rozvoj.  

Dále je zde kapitola, která shrnuje historická fakta, na kterých je vystavěna praktická část. 

Dějem dramatických lekcí o vysídlování Sedlčanska provázejí postavy dětí, výborně 

vytvořené na základě historických faktů, se kterými se děti dnešní doby identifikují 

prostřednictvím zdařile zvolených rekvizit. 

Praktická část práce obsahuje pět bloků, které jsou autorským dílem diplomantky, a seznamují 

účastníky s historií místa, kde žijí. Jako hlavní cíl výuky si autorka vytkla probudit v dětech 

touhu po poznání, a uvědomění si hodnoty bezpečného domova. 

 Hodiny dramatické výchovy jsou výborně vystavěné, autorka zde zdařile využívá potenciálu, 

který tato výchova skýtá, včetně práce s dramatickým napětím. První a druhá lekce jsou 

vysoce dramatické, lekce třetí je spíše epická. 

Výborný je přesah, kdy realizace čtvrté lekce byla plánována v terénu, včetně popravčí zdi. 

Pátá lekce je uzavřením, které tvoří pouze vyprávění a reflexe celého projektu. 

Z projektu se podařilo kvůli pandemii realizovat pouze první dva bloky. Reflexe realizace 

prvních dvou bloků výborně popisuje průběh, nicméně by této části práce prospěla i 

sebereflexe učitele. 

Hypotéza, která měla být po realizaci všech pěti lekcí ověřena dotazníkovým šetřením, 

nemůže tedy být vzhledem k epidemiologickým opatřením potvrzena nebo vyvrácena. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Popis aktivit v praktické části je místy mírně chaotický. U některých aktivit chybí odborný 

název techniky. 

V práci je výborně popsáno původní směřování, a způsob, jakým epidemiologická opatření 

zasáhla do průběhu tvorby diplomové práce. 

 



Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1) Jaké neočekávané situace musela autorka řešit při realizaci prvních dvou bloků? 

2) Uveďte odborné názvy technik, využitých v praktické části práce. 

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Mgr. Radmila Svobodová 


