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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 zpracuje, pro oblast týkající se předškolního vzdělání, originální 
téma. Věnuje se prozkoumání možností Divadlo fórum v zařízení pro předškolní vzdělávání a 
tomu, jak mohou jeho postupy pomoci při řešení sociálních problémů adekvátních věku 
předškolních dětí. Ne zcela přesně nás autorka seznamuje s terminologií a charakteristikou 
Divadla Fórum, někdy ho označuje za dramatickou techniku, jeho vztahu s oborem 
dramatická výchova ovšem nevěnuje dostatečnou pozornost. S východisky a historií Divadla 
Fórum jsme stručně, ale přehledně prostřednictvím práce seznámeni. V části textu 
věnovanému oboru dramatická výchova využívá autorka k jeho definici málo zdrojů, 



respektive se odkazuje ve většině případů pouze na Machkovou, některá tvrzení týkající se 
praxe nejsou opodstatněna, především míra využívání dramatické výchovy v mateřských 
školách. Oceňuji přehledné zpracování metod a technik dramatické výchovy v mateřské škole 
a kapitolu věnující se psychické a sociální zralosti dítěte v mateřské škole. Stěžejní je část 
praktická, kde kromě prezentace projektu a představení jeho realizace a průběhu, nalezneme i 
rozhovor s učitelem dané třídy. Některé údaje týkající se fungování dané mateřské školy 
nejsou přesné a je opomenuto, že se jedná o školku se speciální péčí, což je velmi zásadní pro 
průběh všech činností realizovaných v daném prostředí. Nicméně práce umožňuje autentické 
seznámení se zajímavými postupy práce s dětmi předškolního věku.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Velmi oceňuji, že se ve svém projektu autorka zaměřila na prozkoumání netradičního způsobu 
práce s dětmi předškolního věku. Stanovené cíle projektu jsou adekvátní a jasně formulované. 
Prezentovaný projekt byl pečlivě připraven a jeho realizace v konkrétní třídě je v bakalářské 
práci přehledně zdokumentovaná. Velmi oceňuji, že do realizace projektu byli zapojeni učitelé 
dané třídy, bylo tak dětem umožněno reagovat přirozeně a autenticky. Přesně jsou 
zaznamenány výpovědi a postoje dětí. Přínosné je i zaznamenání rozhovoru s panem učitelem 
a jeho zkušeností právě s využitím Divadla fórum při práci s dětmi. Zajímavé by bylo, kdyby 
se realizace Divadla fórum mohla uskutečnit ve více mateřských školách a mohlo dojít 
k porovnání průběhu a výsledků daných aktivit.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Charakterizujte to, v jakém vztahu jsou Divadlo Fórum a Dramatická výchova.

Přináší postupy Divadla Fórum při řešení sociálních problémů u předškolních dětí efektivnější 
postupy, než jiný způsob práce? Proč a jaké? / Proč ne, jaké jsou jiné postupy řešení těchto 
problémů?

  Doporučuji k obhajobě:                      ANO                                         NE

Návrh hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




