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1. STUPEŇ ZŠ SE SPECIALIZACÍ DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Diplomantka se ve své práci věnuje zajímavé problematice, která doposud nebyla 
nijak zpracována. Oslovila absolventy studia specializace dramatická výchova na 
Pedagogické fakultě UK, a pomocí dotazníků zjišťovala, jakou měrou a v jaké formě se daří 
těmto mladým učitelům využívat v praxi metody a techniky dramatické výchovy. Pro 
srovnání oslovila také studenty zmíněné specializace s dotazníkem týkajícím se jejich 
představ o způsobu a formě realizace dramatické výchovy v praxi po ukončení studia. 

V teoretické části autorka zdařile zpracovává teoretické zázemí pro praktickou část. 
Věnuje se zde dramatické výchově jako takové, dále dramatické výchově ve vztahu к platným 
vzdělávacím programům a Rámcovým vzdělávacím programem. Dále teoretická část 
obsahuje výborné zpracování vývoje studia dramatické výchovy na Pedagogické fakultě UK. 

V praktické části se P. Šimková zabývá nejprve teoretickým zázemím výzkumu jako 
takového, dále zvolené výzkumné metody, tedy dotazníku, položkami dotazníku, 
vyhodnocením dotazníků a závěrečnou interpretací. Tvořivý přístup ke zvolené problematice 
je mimo jiné zřejmý z práce s dotazníkem pro studenty. Diplomantka zjistila v průběhu 
vyhodnocování, že skutečnou výpovědní hodnotu má pouze část položek, uvedených v 
dotazníku. Vyhodnocuje tedy pouze ty, které pokládá za položky s výpovědní hodnotou. 
Praktická část práce dále obsahuje zdařilé a přehledné srovnání identických položek 
dotazníků učitelů z praxe s očekáváním studentů. 

Celá diplomová práce má jasnou strukturu, odpovídající zvolenému tématu. 
Diplomantka dobře formuluje, text je jasný, srozumitelný, na vysoké odborné úrovni. Jazyk 
diplomové práce je kultivovaný, samozřejmostí je užívání správné odborné terminologie. 

Diplomové práci Petry Šimkové by prospělo přehlednější grafické zpracování názvů 
kapitol a podkapitol. Například na str. 47 je název kapitoly identický s jednotlivými 
položkami dotazníku, uvedenými v kapitole. Nebo na str. 62 je název podkapitoly 
nezvýraznený, zatímco vyhodnocované položky jsou zvýrazněny. Tato skutečnost 
znesnadňuje orientaci v textu. 

Jediným poněkud výraznějším nedostatkem je skutečnost, že autorka neuvedla ve své 
práci konkrétní počet respondentů, jejichž dotazníky vyhodnocuje. A to ani v případě učitelů, 
ani v případě studentů. 

Obě části práce, teoretická i praktická, mají jasně formulovaný cíl, kterému odpovídá 
obsah dané části. Diplomantce se zdařilo zpracovat danou problematiku svědomitě, kvalitně, 
a v přiměřené šíři. 

Diplomová práce Petry Šimkové jednoznačně splňuje předpoklady pro úspěšnou 
obhajobu. 

Jako otázky к obhajobě navrhuji: 
1) Kolik bylo respondentů z řad učitelů, kolik z řad studentů? 
2) Ve své práci uvádíte, že některé položky z dotazníků pro studenty se ukázaly jako 

nadbytečné. Proč a v jakém smyslu? 
3)Pojmenujte to nej důležitější, co Vám osobně dala dramatická výchova jako učiteli 1. st.ZŠ. 

Práci doporučuji hodnotit: výborně / velmi dobře 
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