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Petra Šimková si ve své práci vytkla nelehký úkol: zmapovat míru a formu využívání 
dramatické výchovy u učitelů na 1. stupni ZŠ, posoudit jejich očekávání i to, jak je vybavilo 
pro realitu působení ve škole specializačni studium dramatické výchovy na Pedagogické 
fakultě UK. Takto pojatý cíl je velmi široký a těžko uchopitelný z hlediska metod výzkumu. 
Pokud se spolehneme pouze na dotazníkové šetření, zkoumáme z větší části pouze subjektivní 
rovinu problému - vlastní očekávání, vlastní hodnocení atd., aniž bychom však znali 
souvislosti, jež mohou toto subjektivní hodnocení posunout Diplomantka se ve své práci 
odkazuje právě pouze к dotazníkové metodě, přičemž metody přímého pozorování, řízeného 
rozhovoru apod. z různých důvodů neuskutečňuje. Sama potom dospívá к názoru, že její 
zjištění jsou z těchto důvodů i z důvodu nízkého počtu respondentů pouze dílčí. 1 přesto však 
mají svou velkou hodnotu jako zpětná vazba, jako zrcadlo vývoje specializačního studia i jako 
nastolení otázek dalšího vzdělávání (např. nabídka seminářů pro učitele i studenty 
zaměřených zejména divadelně), úvah o možnostech hlubšího provázání studia s praxí formou 
setkávání studentů a učitelů již praktikujících. Diplomová práce Petry Šimkové jasně 
poukazuje na to, že jsou tyto úvahy zcela oprávněné. 

V teoretické části diplomantka vymezuje místo dramatické výchovy v primárním 
vzdělávání v minulých letech i v současnosti. Zabývá se specifiky dramatické výchovy, 
poněkud nezodpovězená však zůstává otázka jejich základních principů. Proto by se к této 
otázce měla diplomantka vrátit při obhajobě své práce. Teoretická část v dalších kapitolách 
popisuje vývoj specializačního studia na Pedagogické fakultě UK. Sama diplomantka tento 
vývoj příliš nekomentuje, přestože je zřejmé, že má jistou logiku a směřováni./V/ obhajobě by 
diplomantka mohla vysvětlit, proč nenahlédla a neposoudila též obsahy jednotlivých kurzů 
(sylaby, anotace). 

Poměrně široce se diplomantka v praktické části zabývá posouzením metodologických 
východisek. V dotazníku samotném uvádí otázky otevřené, polouzavřené a několik 
uzavřených. Interpretovat takto pojatý dotazník je poměrně obtížné, přesto diplomantka 
v závěrečné interpretaci dospívá к zásadním tvrzením, pro něž získala výzkumem jistou 
argumentační oporu. Výzkum mezi praktikujícími učiteli doplnila diplomantka také 
výzkumem mezi studenty, jímž zjišťovala jejich aktuálni hodnocení specializačního studia i 
jejich očekávání do budoucna. 
Z praktické části vyplývají pro obhajobu tyto otázky: 
Co vedlo diplomantku к dělení metod a technik tak, jak je uvádí na s. 56? Proč např. zařazuje 

hru v roli do technik, do metod hlasovou výchovu, strukturované drama apod. ? 
Jaké změny v koncepci specializačního studia by sama navrhla? 

Z formálního hlediska je к práci třeba doplnit anotaci v českém jazyce a jazyce 
anglickém a klíčová slova. 
Práce je kvalitní sondou do reality současné dramatické výchovy na ZŠ. Práci doporučuji 
к obhajobě. 
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