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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 si ve své práci vytyčila za cíl hlouběji prozkoumat problematiku žákovské kázně 
v rámci vzdělávacího procesu. Bohužel vzhledem ke skutečnosti, že text je na mnoha místech 
velmi nepřehledný a často narážíme na neobratné formulace, není zcela zřejmé, jaké aspekty 
zkoumaného problému jsou pro práci zásadní – zda postoje žáků, různost názorů učitelů na 
danou problematiku, či využívání metod a technik dramatické výchovy ve vyučování. 

Pro bližší pojmenování zkoumaných oblastí /kázeň, její aspekty, apod. / využívá autorka 
definic převážně jednoho odborníka, a tímto způsobem je zpracováno i téma dramatické 
výchovy. Definice a názory autorů autorka nijak nekomentuje, jen řadí v textu za sebe. 

Oceňuji, že se autorka pokouší přiblížit možnosti metod a technik dramatické výchovy 
v zkoumané oblasti kázeňské problematiky.

Otázky pro dotazníkové šetření jsou opět velmi neobratně a komplikovaně formulovány, což 
má vliv i na závěrečné vyhodnocení tohoto šetření. Přehlednosti výzkumu nepomáhá ani 
kombinace kvalitativních a kvalitativních metod výzkumu.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Autorka si pro získání finálních dat svého výzkumu zvolila velmi komplikovaný postup, 
jehož výsledky se jen velmi těžce přehledně sumarizují. Je to škoda, neboť na mnoha místech 
máme možnost vysledovat zajímavé poznatky šetření a to především v oblastech různých 
přístupů daných skupin učitelů k problematice kázně a motivace žáků pro změnu svého chování.  
V práci dále postrádám podrobnější záznamy z náslechů ve výuce u jednotlivých učitelů, které 
autorka avizuje.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

V čem vidíte hlavní přínos využívání metod a technik dramatické výchovy ve Vámi zkoumané 
oblasti – žákovské kázně?

Co je pro žáky největší motivací pro to, aby byli v rámci vzdělávacího procesu ukáznění?

Doporučuji k obhajobě:                      ANO                                         NE

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:






