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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 
Nelze hodnotit, 

neproběhlo kvůli 

lock downu.  

          

B 

             

C 

          

N 

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: 

 

V teoretické části studentka detailně popisuje základní pojmy a principy dramatické 

výchovy s adekvátní oporou o odbornou literaturu. Není zcela jasný výběr některých 

kapitol, např. historie DV, metody DV, které bez komentáře autorky mohou působit 

nadbytečně. Chybí provázanost těchto jednotlivých kapitol k praktické části práci. 

Studentka nicméně píše srozumitelným jazykem a zcela prokazuje schopnost vyjadřovat se 

odborně. 

 

Z práce je zřetelný osobní význam a zájem studentky na kvalitě připravených lekcí a jejich 

následné realizaci v praktické části. Lekce skvěle pracují s gradací, studentka volí pestré 

metody a techniky (nejen z oblasti DV!), které jí pomáhají podpořit jak téma lekce, tak 

jejich atmosféru. Může se tak velmi hluboce dostat do prožitku žáků. Autorka ve své lekci 

mluví srozumitelným jazykem, který podporuje tvořivou a bezpečnou atmosféru. Aktivita 

je zde zcela soustředěna na žáky a učitel je v roli jejich průvodce, který nabízí a podněcuje, 

ale prožitek a objevování nechává zcela na nich. Velmi oceňuji také precizně připravenou 

metodu učitele v roli. 

 

Velký přínos pro rozvoj studentky vnímám ve zpracování tématu, který je úzce spjat 

s prostředím školy, ve které učí. Jako obecný přínos práce tak oceňuji zejména její 

společenský přesah pro budování pevných vztahů k místu, kde žáci žijí.  

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Autorka svou diplomovou prací prokazuje prohloubenou zdatnost ve vytváření dramaticko-

výchovných lekcí, stejně jako schopnost jejich vedení – dokáže vycítit, co skupina 

potřebuje, reagovat na konkrétní situaci a je schopna následné reflexe.  

 

Škoda, že se nemůžeme dozvědět, jak by probíhaly tři lekce, které jsou velmi dobře 

připraveny, ale situace neumožnila jejich realizaci. 

 



Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1) V čem vidíte výhody práce zabývající se místem, které děti dobře znají, a v čem naopak 

možná úskalí v lekcích dramatické výchovy? 

 

2) Uvažovala jste o dokončení bloku lekcí v online podobě? Co by pro vás jako učitele 

jejich převedení do online formy znamenalo?  

 

3) V práci není zahrnuta reflexe pedagogická. Co pro vás bylo při přípravě těchto lekcí 

překvapivé? Co vám jako pedagogovi přinesla práce na tomto bloku lekcí? 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně      - velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


