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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 
(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. 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 
empirických 
postupů 

          A           B              C           N 

Dokumentace 
výzkumu (čas, 

          A           B              C           N 



místo, postup) 
nebo praktických 
činností 
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: 
 

Z práce lze vyčíst, že diplomant má již zkušenosti v práci s dětmi předškolního věku. 
Oceňuji především diplomantův zájem o téma, zásobu her a cvičení a podrobné zpracování 
diplomové práce. Za zdařilé považuji také reflexe bloků a dílčí závěry. Práce má ale i několik 
nedostatků. 

V teoretické části by vzhledem k tématu práce měla být více rozpracována kapitola: 
Práce s literární předlohou, v teoretické části bych očekávala větší diplomantův přínos. 

V praktické části se diplomant pustil do zpracování čtyř pohádek, z níž jednu 
(pohádku O Smolíčkovi) upravil (v práci není zdůvodněno proč). Lekce jsou různorodé, 
obsahují bohatou škálu her a cvičení. Pohádkové příběhy jsou použity ale pouze k motivaci, 
hry a cvičení příběh víceméně ilustrují; nepronikají k jádru příběhu, nehrají si s dějem a 
konflikty, na škodu by nebylo častější zařazení hry v roli. Vzhledem k tématu diplomové 
práce by bylo zajímavé, kdyby diplomant s textem více pracoval, popř. alespoň obměňoval 
práci s ním (práce s literárním textem probíhá vždy stejně a to přečtením pohádky na začátku 
jednotlivé etapy).   

 
 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 

Text pohádky O Smolíčkovi je v příloze neúplný.  
Z odborné literatury by bylo vhodné čerpat i z knihy Evy Machkové –Volba literární 

látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti.  
Pozn.: Diplomant uvádí, že na závěr projektu proběhla prezentace před rodiči – i když 

to nebylo cílem projektu, bylo by zajímavé, kdyby byla nahrávka součástí práce.  
 
 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 

- Jaké jsou možnosti využití literárního textu v lekcích dramatické výchovy v MŠ? 
- Proč se diplomant rozhodl upravit pohádku o Smolíčkovi? Úskalí úpravy literárního 

příběhu; kdy a proč se do toho pustit? 
 

Návrh hodnocení: 
 
Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 
 
Podpis:  


