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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:

Na úvod chci napsat, že přestože jsem uváděn jako vedoucí práce, práci jsem nevedl, 
diplomantka pracovala zcela samostatně.

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 
Tereza Mihalová se ve své práci zabývá aplikací metod dramatické výchovy při práci 
s beletrií.  Spojitost literatury a dramatické výchovy je přirozená, diplomantka chce 
akčním výzkumem (mimo jiné) dokázat , že metody dramatické výchovy přispívají k 
lepšímu pochopení literárních textů a také k rozvoji dětského čtenářství. Přestože 
vyhodnocení akčního výzkumu je kusé a diplomantka nenalezla adekvátní nástroj ke 
zjištění naplnění tohoto cíle, považuji její práci za velmi kvalitní a osobitou, a to z 
několika důvodů:
 teoretická část vychází z kvalitních zdrojů, autorka nevytváří prostou kompilaci, 

ale nabízí porovnání, doplnění, vlastní stanoviska apod., 
 práce je psána velmi kultivovaně, autorka jasně argumentuje, struktura práce je 

logická a provázaná,
 v empiricko-didaktické části nabízí autorka velmi inspirativní programy, v nichž 

je prolnutí literatury a metod dramatické výchovy ústrojné a vytváří novou 
didakticko-uměleckou kvalitu,

 autorka nabízí zajímavý pohled do přípravné fáze učitele, zejména ukázku 
analýzy textu pro jeho uchopení metodami dramatické výchovy,

 autorka nabízí velmi čtivé a přehledné scénáře programů, v případě, že byly 
realizovány, také jasnou zprávu o realizaci a sebereflexi vlastní práce.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
U nerealizovaného programu není jasné, pro jaký věk je určen - prosím ozřejmit při 
obhajobě.
V Seznamu literatury chybí práce Kamily Kostřicové, přestože je v práci jako zdroj 
uváděna.
Pro lepší orientaci v textu by bylo dobré práci více strukturovat.



Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Jakých metod by diplomantka využila při zjišťování toho, zda metody dramatické 
výchovy přispívají k lepšímu (lepšímu než ?) pochopení literárních textů?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




