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Oponentský posudek na diplomovou práci Barbory Vokáčové: Jevištní tvarování 
s dětmi mladš ího školního věku na základní škole 

Oponent: PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 

Rozsáhlá diplomová práce zpracovává velmi důležité téma, nejen pro učitele l.stupně 

ZŠ. Autorka svou práci dělí na část teoretickou a praktickou, i když ve skutečnosti toto dělení 
zcela nenaplňuje.V části věnované dítěti mladšího školního věku se postupně systematicky 
věnuje základním psychologickým kategoriím. Podněty z odborné literatury bohatě doplňuje 
poznámkami, které načerpala v rámci svého dlouhodobého projektu. Vedle informací o 
psychických procesech dítěte mladšího školního se zároveň dozvídáme množství jednotlivých 
údajů, které se týkají úkolů naší školy, specifiky dramatické výchovy a jejích postupů atd. 
Další částí je kapitola věnovaná jevištnímu tvarování. Až tady se autorka znovu a 
systematičtěji věnuje dramatické výchově a jejím různým podobám, kdy jednou z nich je 
práce na divadelním tvaru. Jevištní tvarování připodobňuje projektu jako důležité metodě 
reformní pedagogiky. I v této části má zázemí v odborné literatuře a informace doplňuje 
vlastními radami a závěry, hledáním specifiky práce s dětmi mladšího školního věku. 

Rozsáhlá praktická část dokladuje, že je autorce praktická činnost, o které může psát a 
dál o ní uvažovat, nejbližší. V praktické části si stanovila dvě hypotézy. O potvrzení první 
z nich, tj.že s dětmi raného školního věku na základní škole je možné dospět k přijatelnému 
jevištnímu tvaru, prakticky nepochybuji, otázkou však je, jak, za jakých podmínek a s jakými 
dalšími výsledky důležitými pro rozvoj osobnosti dítěte. V praktické části je dále stručně 
charakterizována skupina, se kterou autorka pracovala. Velmi podrobně diplomantka dále 
zachycuje jednotlivé fáze práce na jevištním tvaru. Stanovuje si cíle, vybírá ukázky činností a 
ty reflektuje. Domnívám se, že i sem by mohly patřit všechny postřehy o dětech a činnostech, 
které uplatnila v "teoretické" části své práce. Způsob práce s dětmi vidím jako velmi 
smysluplný pro osobnostní a sociální rozvoj dětí i jejich specifických dramatických 
dovedností. Popisované aktivity hodnotím jako vynikající dramatickou výchovu, související 
s dalšími cíli, předměty, tématy a činnostmi ve třídě. Popsané činnosti jsou profesionální 
z hlediska specifických dovedností učitele dramatické výchovy a dovedností dramaturgicko
režijních. Přesto je ve svých reflexích diplomantka k sobě poměrně kritická a stále hledá, co 
by mohla na své práci dál zlepšovat. 

Otázky: 

Obdivuji, jak autorka dlouho pracovala s dětmi na popisovaném jevištním tvaru. Přesto kladu 
otázku, co si myslí o celkové délce této práce y podmínkách školní dramatické výchovy? Je 
možné takovou koncepci dramatické výchovy opakovat v každém ročníku? 
Jak fungovala při této činnosti spolupráce externího a třídního učitele, co bylo obtížné, co 
bylo přínosem? 

Staly se rozvijené dovednosti dětí součástí jejich hodnocení? 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Navrhované hodnocení: 
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