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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP:

          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 
(abstrakt, 
klíčová slova, 
angl.název, 
rozsah)

Ano Neúplné: DOPLNIT při 
obhajobě:

Nevyhovuje 
zcela.

5. Jazyková 
úroveň

Vhodná větná 
stylistika a 

Drobné 
nedostatky ve 

Výraznější 
nedostatky 

Nevyhovuje 
zcela.



gramatická 
správnost.

stylistice a/nebo 
gramatice.

(doplnit 
příklady):

B. Expertní posouzení kvality obou částí DP:

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 

          A           B              C           N



empirických 
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 DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:
Diplomová práce Využití metod a technik dramatické výchovy k pochopení literárního
textu je dalším dílčím přínosem k propojení literární a dramatické výchovy. Zvolený 
problém je poněkud příliš obsáhle uchopen. Textu teoretické části by prospělo přesnější 
vymezení problému a přehlednější členění do více podkapitol (např. kpt. Metody a
techniky DV má 13 stran bez vnitřního členění), což by mohlo pomoci vyhnout se přílišné
šíři a lépe vymezit zvolený problém.
V praktické části jsou uvedeny tři dramaticko - výchovné lekce, které vycházejí z 
literatury pro děti. Pouze dvě z nich byly realizovány s dětmi. Autorka zde uvádí rozbory 
situací ze zvolených předloh, a návrhy technik k jejich zpracování, avšak bez jakéhokoliv 
vztáhnutí k celku lekcí. Zde by téže prospělo zestručnění.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
      

V praktické části práce  jsou uvedeny poněkud nereálné časové odhady. Např. prezentace 
etud proč chlapec vylezl na skálu - 10´. Jedná-li se o běžnou školní třídu, což lze 
předpokládat, vzhledem k uvedeným výstupům z RVP, bude své etudy prezentovat 
minimálně 10 dvojic. Čas tedy bude minimálně dvojnásobný až trojnásobný. První lekce 
má časový rozsah 3x60 min., druhá 2x 50 a 1x30, třetí 60 + 70 min. Tyto časové jednotky 
neodpovídají běžným vyučovacím hodinám.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Jak by autorka rozčlenila kapitolu metody a techniky DV do podkapitol, aby text získal 
větší přehlednost?
Z jakého důvodu časové členění lekcí neodpovídá běžným vyučovacím hodinám?
Co vedlo k zařazení lekce, která nebyla realizována s dětmi, když cílem práce bylo mimo 
jiné zreflektování a vyhodnocení lekcí?

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




