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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: chybí 
anglický název -
je třeba vložit

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: 
Ivana Vágnerová se ve své práci zabývá dílem jedné z nejuznávanějších současných 
autorek literatury pro děti  - Ivy Procházkové. Cílem její práce je zhodnotit některé 
z jejích titulů z hlediska využitelnosti v procesu dramatické výchovy a navrhnout, 
realizovat a vyhodnotit několik programů vzniklých na základě knih I. Procházkové. 
Tento cíl autorka naplňuje.
Teoretická část věnující se životu a dílu I. Procházkové je z větší části kompilací 
z článků a dostupných internetových zdrojů. Myslím, že by diplomantčin vlastní 
pohled na dílo této autorky práci velmi prospěl.  I v kapitole 6 – Dramatická výchova
a literatura – vychází autorka z dostupných zdrojů, zde je však nejvíce patrné 
propojení teoretické části a části praktické. Při koncipování jednotlivých programů 
vychází autorka z modelů lekcí popsaném v knize Literatura v akci.
Vlastní vklad přináší autorka do částí věnujících se charakteristice vybraných titulů. 
Jde však z větší části o převyprávěnou fabuli. Další charakteristiku děl – tentokrát 
z pohledu využitelnosti v procesu dramatické výchovy – přináší autorka v praktické 
části. Myslím, že v tomto případě by prospělo lepší strukturování, např. spojením 
obou typů charakteristiky a analýzy díla. Lepší strukturování práce by prospělo celé 
teoretické části.
Praktická část ukazuje autorku jako velmi kvalitního praktika – jí navržené lekce 
jsou velmi inspirativní, originální, didakticky podnětné. Autorka realizovala tři lekce 
vycházející z díla I. Procházkové, ty velmi přesně popisuje a reflektuje. Tyto lekce 
jsou ukázkou různé míry využití prostředků dramatické výchovy – od využití 
jednotlivých technik až po náročnější celek vycházející z metod a technik 
strukturovaného dramatu. Je velká škoda, že se autorka nepokusila o rozsáhlejší 
dramatickovýchovný projekt, který by její škálu lekcí završil. Přitom právě tvorba 
Ivy Procházkové k takovémuto způsobu práce vybízí.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Uvažovala autorka o realizaci rozsáhlejšího projektu s některou z knih I. 
Procházkové? Jestliže ne, proč, jestliže ano, proč k němu nedošlo.



Závěr je velmi stručný – autorka by mohla při obhajobě jasněji pojmenovat, zda a 
v čem je dílo I. Procházkové pro proces dramatické výchovy zajímavé.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




