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A. 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.

B. Kvalita diplomové práce:



Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje

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

Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

A
          
B

             
C

          
N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A

          
B

             
C

          
N

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 
Diplomantka zkoumá ve své práci způsoby práce s literaturou v mateřské škole, jaké 
místo má kniha v práci s dětmi, jaký je vztah učitelek k dětské literatuře, jak ji 
dětem předávají. Diplomantka hledá možnosti uchopení knihy, literárního příběhu 
metodami dramatické výchovy a chce zkoumat „zájem dítěte o knihu v závislosti na 
způsobu, jakým je dítěti předkládána“ (s.8). Tento cíl, zejména jeho výše citovaná 
část, neodpovídá zcela zaměření výzkumu – v jedné z částí výzkumu zkoumá 
diplomantka paměťovou stopu. Jí získané výsledky, kdy porovnává počet 
zapamatovaných informací z textu v rozhovoru s dětmi pět dní po lekci 
dramatickovýchovné a po prostém čtení stejného textu v jiné skupině,  ukazují na 
účinnost metod dramatické výchovy, činnostního a prožitkového učení. Výraznější 
paměťová stopa v případě užití metod dramatické výchovy však ještě není dokladem 
většího zájmu dětí o knihu. Diplomantka však byla limitována tím, že s dětmi byla 
pouze nárazově, tudíž nemohla pozorovat prolnutí knihy do spontánních činností, 
zájem o knihu v době klidu, nemohla zkoumat přenos zážitku do rodinného 
prostředí apod. Přesto však považuji praktickou část práce za velmi zajímavou a 
přínosnou, zejména v části vztahující se k výzkumu spojitosti užitých metod a 



paměťové stopy. 
Diplomantkou navržené lekce jsou skutečně lekcemi využívajícími hry v roli, situace, 
fikce, jednání, tedy základních metodických principů dramatické výchovy. Pokud je 
v lekci problematický okamžik, diplomantka je schopna ho sama pojmenovat, 
zamýšlet se nad variantami, možnostmi jiného řešení, jiné metody, organizace apod. 
I přes dílčí nedostatky však považuji lekce za velmi zdařilé a nápadité, mnoho 
nedostatků při jejich realizaci je dáno tím, že diplomantka nepracovala s vlastní 
skupinou. 
Hlavnímu výzkumu předcházel předvýzkum vztahující se k práci učitelek mateřské 
školy s textem. Potvrdil jistou stereotypnost v práci s textem a také alarmující obavy 
z práce s poezií pro děti, vyplývající mnohdy z neznalosti literatury pro děti.
Kvalit části praktické bohužel zcela nedosahuje teoretická část. Diplomantka se 
zejména v kapitolách věnovaných dramatické výchově odklonila od hlavního tématu, 
kterým je vztah dramatické výchovy a literatury při práci s dětmi předškolního 
věku, literatura jakoby vytěkala, aby se potom vrátila ve velmi krátké kapitole 
Dramatická výchova  literatura (s. 38). Tato kapitola však měla být zcela stěžejní. 
Právě na teoretické části se ukázal jistý časový tlak, do kterého se diplomantka 
dostala zejména tím, že velmi pečlivě a pracně připravovala a realizovala výzkum.

Práci zejména v kapitolách věnovaných výzkumu, považuji za velmi zajímavou a 
přínosnou.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Na s. 21 uvádí diplomantka pravidlo pro školní knihovničky – čím méně, tím lépe. 
Znamená to tedy, že nejlepším stavem školní knihovničky je jen jedna nebo žádná 
kniha? 
Na některých místech práce jsou stylistické neobratnosti (např. „Dramatická 
výchova může však vyústit i v konečný produkt, ne však bez výše uvedeného 
procesu, tím se, podle Švejdové, rozchází s hlavní myšlenkou dramatické výchovy. 
s.29)
Na s. 36  nerozumím spojení „projektování metod dramatické výchovy“. Následující 
text sice vysvětluje, že jde o využití projektových metod práce v dramatické výchově, 
ale samo výše uvedené spojení není právě šťastné.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Jak je to s hrou v roli (s.41) u dětí tohoto věku?
Co znamená prožitkové čtení (s. 44)? Jaké kvality by mělo mít čtení pro děti tohoto 
věku. Podařilo se diplomantce těchto kvalit dodržet ve svém akčním výzkumu?



Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




