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Autorka diplomové práce:  Jana Moláčková 

Obor: Učitelství 1. stupně základní školy, prezenční forma studia 

 

Téma DP:  Podpora kamarádských vztahů ve školní třídě 

                    / s užitím metod a technik dramatické výchovy/ 

 
Diplomová  práce  je orientována na možnost  podpory prosociálního chování žáků na prvém 

stupni na ZŠ. Autorka  vytvořila  program  třídních setkávání jako jednu z možných forem 

stimulace sociálního rozvoje dětí. Téma  DP  považuji  za velmi aktuální v kontextu 

diskutovaných změn v přípravě budoucích učitelů na funkci třídního učitele. 

 

V teoretické části autorka zaměřuje pozornost na mladší školní věk s důrazem na sociální, emoční 

a morální vývoj. Zpracovává témata  která jsou již východiskem k praktickému projektu 

diplomové práce : vrstevnická  skupina, školní třída –skupinová dynamika, klima třídy, řád a 

pravidla třídy. Poznámka kapitolky 1.2.2.- 1.2.5. nejsou relevantní k tématu práce. 

1.7. je věnována dramatické výchově, jsou uvedeny základní metody a způsoby práce, které 

autorka tvořivě rozvíjí v praktické části práce.  

Diplomantka prokazuje samostatnost v práci s odborným textem. Ze seznamu literatury je zřejmé, 

že  prostudovala vhodně zvolenou odbornou literaturu k tématu DP.  

Teoretická část práce tvoří solidní základ pro vlastní tvorbu projektu třídních setkání. 

 

Kapitola 3., 4. považuji za stěžejní část DP. V této metodické části / strana 39 – 60/ autorka 

konkretizuje cíle, strukturu, obsah i metody práce v projektu třídních setkání. Autorka 

přistupovala k tvorbě programu se značným zaujetím i pedagogickou citlivostí. 

Návrh projektu práce se třídou včetně struktury a organizace třídních setkání považuji za 

inspirativní metodickou podporu pro začínající třídní učitele nejen  na 1.stupni základní školy.  

 

Realizační část programu probíhala v rámci běžné výuky 3. třídy za přítomnosti třídní učitelky. 

Ve 4. kapitole - reflexe jednotlivých setkání-  shrnuje diplomantka zkušenosti s lektorským 

vedením třídních setkání a poctivě se snaží o reflexi  jak směrem k žákům tak i osobnímu vedení 

třídní skupiny. 

Připomínky: reflexe jednotlivých setkání by se měly odrazit i v návrhu jek změnit –například  

formu zadávání instrukcí k aktivitám. Autorka pracuje především s vlastními pocity ,méně 

s obsahem setkání. 

 

Závěry DP jsou citlivě  zpracované a  prezentované  se snahou po objektivitě. Autorka intenzivně 

prožívala nové pedagogické zkušenosti i potřebu tvořivého přístupu k vedení TS. Předpokládám, 

že získala cenné zkušenosti pro budoucí funkci třídní učitelky. 

 

Doporučuji při obhajobě navrhnout další postup při vedení této konkrétní  třídy  - vaše doporučení 

třídní učitelce ve smyslu další podpory příznivého klimatu ve třídě. 

 

Náměty k diskuzi: 

a/  problém ověřování efektivity programu třídních setkání 

b/  aktivity, které byste z programu vyřadila – odůvodnění případných změn 

 

Realizovaný projekt třídních  setkání  / po korekci s ohledem na vaše reflexe/  lze považovat za 

inspirativní  metodický materiál  nejen pro studující  ale i učitelky či vychovatelky na 1. stupni 

základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

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 

 
 

Diplomovou práci  paní Jany Moláčkové   považuji po stránce formální i obsahové za kvalitně 

zpracovanou.                   Navrhuji  hodnocení :  výborně 
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