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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         
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: 
Jana Čurdová ve své práci dokazuje velký vztah k dětské recitaci - oblasti v naší 
škole buď přehlížené nebo devalvované pojetím přednesu jako deklamace před 
tabulí nebo oceňováním postupů a zdůrazňováním přehlídek jako soutěží. Jana 
Čurdová obhajuje význam a místo recitace jako tvořivého interpretačního procesu, v 
němž se dítě učí poznávat text a rozumět mu, při němž žáci objevují kouzlo 
literatury a svět knih, proces, který vzájemným dialogem žáka (žáků) a učitele. Svůj 
postoj k recitaci dokazuje jak v části teoretické, tak v části praktické.
Sympatická je na práci její přehlednost zejména v teoretické části, jasnost a 
zhuštěnost. Diplomantka nerozmělňuje teorii mnoha odbočkami, je si vědoma cíle a 
jasně argumentuje svá stanoviska. Zhuštěnost práce se projevuje například v 
kapitolách vztahujících se k charakteristice dítěte mladšího školního věku - Jana 
Čurdová nekompiluje z psychologických učebnic, zjištění o vývoji dětí vztahuje k 
přednesu dětí v tomto vějku, práci s literaturou a textem. Stručnost je však na škodu 
v místě, kde diplomantka píše o kategoriích dětských recitátorů - zdůvodnění dělení 
přehlídek do těchto kategorií bohužel chybí, přestože se studentka sama přehlídek s 
dětmi účastní. Stejně tak mohlo být v práci i více o schopnosti dětí tohoto věku 
dlouhodobě udržet (či neudržet) zájem o zvolený text a udržet interpretační kvality v 
dlouhodobém časovém horizontu. Přesto považuji teoretickou část práce za velmi 
kvalitní.
V praktické části Jana Čurdová vyhodnocuje řízené rozhovory s dětmi, pedagogy a 
rodiči. Zde je výše oceňována stručnost a zhuštěnost spíše na škodu. Přesto však 
diplomantka konstatuje některá zjištění např. porovnáním odpovědí pedagogů, kteří 
se recitací zabývají krátkodobě či nárazově pro účel přehlídky a těch pedagogů 
(zejména - ale nejen - ZUŠ), kteří pracují s dětmi dlouhodobě a jejich cíle jsou jiné 
než jednotlivý úspěch či postup. Jana Čurdová u těchto skupin zjišťuje výrazné 
odchylky při volbě textu, postupech (např. v jaké fázi ten který pedagog vyžaduje 
pamětní zvládnutí textu), cílech…
Praktická část obsahuje i ukázku práce s textem ve skupině i popis individuální 
práce s recitátorem. Inspirativní je z mého pohledu zejména hodina věnovaná 
Skácelově uspávance. Zevrubnější a strukturovanější zprávu o procesu by naopak 
zaloužily příklady individuální práce.
Práci považuji za inspirativní zejména pro ty pedagogy, kteří nabízejí dětem 
zajímavé cesty k textu a tvořivé přístupy k práci s ním.



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Na s. 40 nerozumím 4. řádku tabulky – „Sama nebo paní učitelka“. Sloučení těchto 
dvou přístupů k volbě textu je protiřečící a pravděpodobně nemá být v jednom 
řádku. Pokud tomu tak je, bylo by dobré v práci udělat úpravu. Pokud je to autorčin 
záměr, bylo by dobré při obhajobě vysvětlit.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Jak diplomantka hodnotí rozdělení dětských recitátorů do kategorií v rámci 
přehlídek? Jaké jsou důvody tohoto dělení?
jaká je schopnost dětí v tomto věku udržet interpretační kvality v dlouhém časovém 
horizontu?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




