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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:

Autorka se rozhodla, že prostřednictvím diplomové práce prozkoumá a vyhodnotí možnosti 
daných metod a technik dramatické výchovy pří práci s dětmi ve věku tří až čtyř let. Využila 
skutečnosti, že s prací s danou věkovou skupinou dětí má praktické zkušenosti a že svůj výzkum 
mohla realizovat s konkrétní skupinou dětí, s kterými soustavně a intenzivně pracuje. 

V teoretické části práce v úvodu přehledně a za využití dostatečného množství odborných
zdrojů charakterizuje dítě předškolního věku. V kapitolách věnovaným problematice hry, 
pohádky a především pak ve stěžejní kapitole Metody a techniky dramatické výchovy postrádám 
odkazy na jiné odborníky než je ve většině případů Eva Machková, autorka nám nepředstaví 
žádného ze zahraničních autorů, kteří se této problematice věnují. Vzhledem k tomu, že je 
kapitola Použití metod a technik v MŠ pro téma práce stěžejní je velmi stručná. Velmi oceňuji 
funkční propojenost teoretické a praktické části práce, především díky kapitolám Plánování a 
stanovení cílů v Dv.

V úvodu praktické části práce autorka jasně a přehledně stanovuje výzkumné otázky a 
charakterizuje oblast, které se bude věnovat její výzkum. Postrádám podrobnější charakteristiku 
dané MŠ / počet dětí, oddělení, učitelů, zkušenosti s Dv, četnost využívání metod Dv…/. Obsah 
realizovaných lekcí, které autorka ve své práci popisuje je zřejmým důkazem, že autorka své 
práci rozumí, jednotlivé lekce jsou velmi profesionálně vystavěny a pro práci samotnou je velmi 
přínosné, že autorka pečlivě zaznamenává reakce dětí, fungování jednotlivých metod, jejich 
obtížnost a v závěru jasně vyhodnocuje a odpovídá na dané výzkumné otázky.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Velmi přínosný je podrobný popis jednotlivých lekcí, který by mohl být inspirací pro ostatní 
učitele v MŠ. Zajímavá je i podrobná analýza použitých textů. Velmi kvalitně jsou vyhodnoceny 
výzkumné otázky, závěry se opírají o velké množství zdokumentovaného materiálu z praxe.

          

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Podrobněji charakterizujte ŠVP MŠ Hellichova a upozorněte v tomto dokumentu na styčné 
body  s oborem dramatická výchova.

Jak organizovat lekce dramatické výchovy s velkou skupinou dětí předškolního věku, co by 
mohlo podpořit úspěšnou realizaci.

Doporučuji k obhajobě:                      ANO                                         NE

Návrh hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:






