
Bakalářská práce 
Posudek oponenta : 
Lucie Součková : Vliv využívání tvořivé dramatiky na rozvoj osobnosti dětí předškolní-
ho věku, které vyžadují speciální péči je bakalářská práce, která prozkoumává možnosti 
dramatické výchovy v MŠ ve třídě dětí se speciálními potřebami Hledání možností uplatnění 
DV i u dětí se speciálními potřebami je přínosné pro obor DV i pro autorku samotnou, která si 
tak může uvědomit potřebu odlišných přístupů, nutnost opakování a trpělivého posouvání 
drobných dramatických prvků. 
Teoretická část práce je rozdělena do třech kapitol, kdy první je mnohoěetně logicky členě-
na, i když některé subkapitoly jsou svým rozsahem tak malé, že zmiňují jen omezenou část 
problematiky, třeba i nepříliš podstatnou. Postrádám v nich např. alespoň zmínku o odchyl-
kách ve vývoji, vzhledem к tématu práce. 2.kap částečně hovoří o volné spontánní hře dra-
matického charakteru - není to však blíže uvedeno, ale odkaz na Machkovou se týká hry říze-
né dramatické - jestli jsem to dobře pochopila a to není totéž. 3.kapitola je těžištěm teoretické 
části, je z ní vidět, že autorka má o DV zájem Škoda, že je kap.3 .4.1 zaměřena pouze na prů-
pravné hry a nejsou alespoň krátce zmíněny i ostatní metody, které podněcují osobnostní roz-
voj. Kapitola je stejně v obecné rovině a ne v rovině použitelnosti pro MŠ, takže zde by mělo 
být místo i na další metody (např.improvizace, strukturovaná dramatická hra a další). 
Pozitivní je v této části práce, že autorka pracuje s více odbornými zdroji a náležitě je uvádí. 

Praktická část má dobře formulovaný cíl a v návaznosti na něj jsou vysloveny i konkrétní 
hypotézy. Volba metod pro průzkum je volena adekvátně a autorka je i krátce vysvětluje. Cit-
livě jsou připraveny i okruhy pro pedag.práci vyznačující se určitým cílovým směřováním. 
Vlastnímu zpracování programu s dětmi by prospěly detailnější reflexe, které by svým obsa-
hem dovolily podpořit či vyvrátit hypotézy. Uvedené reflexe zde byly vice pochopeny jako 
sebereflexe učitele, což je jistě přínosné pro autorku, ale málo to vypovídá o osobnostních a 
sociálních procesech u dětí. Ani závěr u jednotlivých experimentů nepřiblížil více situace pro 
jejich vyhodnocování. Chrudimská třída jistě také měla děti ostýchavé, hyperaktivní a také 
3.hypotéza zde mohla být detailněji sledována a následně srovnávána práce ve speciální třídě 
a v běžné. Chápu, že autorka nemá ještě tolik praktických zkušeností s velkou skupinou dětí. 

Bakalářská práce je po stránce formální, gramatické i formulační v pořádku. Autorka použila 
odpovídající odbornou literaturu a zodpovědně s ní pracovala. Také je zní patrný zájem o da-
nou problematiku a trpělivost a snaha pracovat na rozvoji dětí, které mají některé specifické 
potřeby a odlišnosti a najít v DV zdroje pro tuto práci. 
BP splňuje požadavky na tento typ práce, i když jsou zde některé nedostatky, které jsem 
uvedla. 
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Otázky к obhajobě : 
• Jak mám rozumět podmíněnosti : „Pro rozvoj sociálních dovedností by mělo dítě dosáh-

nout potřebné úrovně kognitivních kompetencí." (1.2.1) 
• Jak byste vysvětlila termín agresivní chování v předškolním věku (1.2.1, i v jedné hypoté-

ze). Jak s tímto chováním např. souvisí rozvoj a stav kognitivního vývoje. 
• Co si ze své práce zaměřené na prvky DV ve dvou různých skupinách dětí odnášíte. 

V Praze dne 20.4. 2006 Paed Dr. Soňa Koťátková P h D 


