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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 pro svou práci zvolila netradiční téma, které se ovšem úzce váže k tématice dětského 
divadla a divadla pro děti a koresponduje s tématy vztahujícími se k oboru dramatická výchova. 
Při zpracování daného tématu autorka využila svých dlouholetých zkušeností aktivní 
divadelnice. V teoretické části, kdy se autorka spíše než historií samotného loutkového divadla
zabývá samotnou postavou Kašpárka, narazíme na mnoho velmi zajímavých podrobností. 
Autorka se nezaměřila pouze na české reálie, ale tématiku pojímá v celosvětovém měřítku. 
Doporučila bych v textu více zdůraznit skutečnost, že loutkové divadlo nebylo původně určeno 
dětskému divákovi. 

V praktické části práce autorka prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření zkoumá nejen 
pohled desítek respondentů na roli Kašpárka v loutkovém divadle, ale na loutkové divadlo a 
jeho přínos a popularitu vůbec.  Východiskem pro dané šetření jsou jasně stanovené hypotézy 
uvedené v samém úvodu práce. Výsledky šetření jsou velmi precizně zaznamenány v grafech a 
úspěšnost potvrzení stanovených hypotéz je kvalitně zpracována v závěru práce.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Oceňuji, že autorka věnovala v textu své práce prostor charakterizaci různým podob loutkového 
divadla a přiblížení pro ně typických aspektů. Inspirativní a důležitá je část práce, která se 
věnuje tradiční přehlídce loutkového divadla – Loutkařské Chrudimi. Doporučila bych zaměřit 
se podrobněji na více divadelních scén, které mají v repertoáru loutková představení. Zajímavé 
je zachycení diskuse o postavě Kašpárka vedené odborníky z roku 1955, tuto část textu bych 
spíše zařadila do příloh.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Jaké české divadelní scény mají v repertoáru loutková představení? Přibližte nám tato divadla a 
zkuste posoudit kvalitu těchto představení.

Doporučuji k obhajobě: ANO NE

Návrh hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




