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A. Kriteriální posouzení náležitostí Bcl.P:

          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 

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice a/nebo 

Výraznější 
nedostatky 
(doplnit 

Nevyhovuje 
zcela.



správnost. gramatice. příklady):

B. Expertní posouzení kvality obou částí Bcl.P:

Legenda: 
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 

          A           B              C           N



postupů
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 Bcl.P:

Vyjádření k celku Bcl.P a jejímu přínosu:

Bakalářská práce Divadlo forum jako nástroj řešení problémů v mateřské škole je první 
prací, která se zaměřuje na využití divadla forum při práci s předškolními dětmi. Jako 
taková je  výrazným přínosem pro využití tohoto jedinečného, aktivního způsobu řešení 
konfliktů v práci pedagoga MŠ. Celek bakalářské práce odpovídá odborností profilu 
absolventa specializace dramatická výchova.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem Bcl.P:
      
V tištěné verzi bakalářské práce chybí první strana úvodu, tedy str. 9. V elektronické verzi
tato strana obsažena je.  Teoretická část práce tvoří dobré teoretické zázemí pro 
praktickou část. Ta pak mimo jiné obsahuje záznam jasných instrukcí, zdařilý popis 
průběhů jednotlivých činností a jejich reflexe. Z textu je zřejmý nejen hluboký zájem
autorky o danou problematiku, ale také erudované metodické uvažování, o kterých svědčí 
mimo jiné dva nevyužité scénáře divadla forum, které jsou zařazeny v příloze. A to i s 
rozborem, z jakého důvodu tento scénář není vhodný k realizaci.

Náměty k diskusi při obhajobě Bcl.P:

V teoretické části na str. 30 autorka uvádí: "Procházková při přednáškách 
uváděla,.....Představivost je velmi ovlivněná fantazií (dítě nevnímá rozdíl mezi fantazií a 
realitou).(kráceno)" Na str. 32 pak uvádí: "Langmeier s Krejčířovou ve své publikaci uvádějí, 
že dítě už ve třech letech odlišuje realitu od fantazie." Jaký je po zkušenostech s realizací 
praktické části práce názor autorky.

Ve výzkumných otázkách je divadlo forum uváděno jako technika. Z jakého důvodu je 
divadlo forum zařazeno mezi techniky. Rozdíly metoda - technika.

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




