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Vliv využívání tvořivé dramatiky na rozvoj osobnosti dětí předškolního 
věku, které vyžadují speciální péči. 
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V úvodu své práce autorka hovoří o motivech, které ji vedly к výběru 
daného tématu. Teoretická část práce obsahuje podrobnou a přehlednou 
charakteristiku předškolního období. Další kapitola je věnována dramatické 
výchově, jejímu vývoji a cílům a roli učitele v dramatické výchově. Teoretická 
část práce není příliš obsáhlá, ale pro čtenáře je přehledná. Postrádám zde 
ovšem kapitolu, která by se věnovala dětem předškolního věku vyžadujících 
speciální péči, a která by podrobněji definovala diagnózy těch dětí, s kterými 
autorka realizovala svůj dramatický projekt. 

Praktická část je zahájena opět výstižným a stručným vymezenim 
problematiky, cílů práce a hypotéz. Autorka svůj výzkum realizovala na dvou 
Mateřských školách, předkládá popis obou zařízení. Oceňuji přehledně 
vypracovanou tabulku obsahující důležité informace o jednotlivých dětech a 
jejich diagnózách, tyto diagnózy jsou následně definovány. V první MŠ 
autorka pracovala ve speciálním oddělení. Dramatický projekt je rozvržen do 
jedenácti dnů, což je poměrně dostačující časový úsek na získání potřebného 
množství materiálu pro vyhodnocení hypotéz. 

Veškeré aktivity, dramatické hry a cvičení jsou srozumitelně popsány a 
co považuji za kvalitativně hodnotné, je především soustavné zaznamenávání 
výpovědí a reakcí jednotlivých dětí. Dramatické hry a cvičení autorka zaměřila 
v úvodu na sociální oblast, především na prohloubení empatie ve skupině, dále 
na rozvoj smyslového vnímání dětí a na rozvoj jejich rytmického cítění. 
Autorka též vnímavě reflektuje veškerá zaváhání, kterých se dopustila při 
vedení jednotlivých činností. Při realizaci projektu ve druhém zařízení autorka 
porovnává práci s malým kolektivem ve speciálním oddělení s prací s velkou 
skupinou dětí, ve které je ovšem integrováno pouze jedno dítě se speciálními 
potřebami. Tato skutečnost přináší zajímavé postřehy, dostatečný prostor pro 
porovnání průběhu obou projektů a dostatek materiálů pro vyhodnocení 
experimentu a porovnání obou předškolních zařízení. 

К obhajobě kladu následující otázky: 
1. Jaké jsou hlavní přednosti, event, kritická místa používání metod 

tvořivé dramatiky při práci s dětmi se speciálními potřebami. 
2. Jaký je názor autorky na problém integrace dětí se speciálními 

potřebami v současném kontextu českého školství? 

Práci doporučuji hodnotit: výborně 
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