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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:  



 

 

Jana Kozlová přichází ve své práci s velmi zajímavým tématem – možnostmi využití 
portfolia v dramatické výchově. Portfolio jako soubor žákových výstupů se jako 
forma práce podstatě dramatické výchovy vzpírá – proces dramatické výchovy 
nepočítá příliš s materiálními výstupy, ale s akcí jedince v prostoru - přesto autorka 
nachází velmi zajímavé cesty a možnosti jeho uplatnění v procesu. 
Z práce Jany Kozlové je znát silnou oporu ve vlastní kvalitní praxi. To dává práci 
silný základ, který činí práci zajímavou, přestože v některých rovinách zůstává 
autorka čtenáři mnohé dlužna. Tou zásadní je rovina teoretická. Zde je znát, jak 
obtížné je pro autorku zařadit svou zkušenost do teoretického kontextu a jak rychle 
utíká od mapování teoretických východisek k praxi. Práci by prospěl delší čas, 
diplomantka práci zpracovávala v časové tísni a na mnohá dopracování už nebyl 
prostor. Přesto se vracím k tomu, že je práce v mnoha směrech zajímavá a 
inspirativní. 
Práce v jisté fázi akcentuje více než samotné portfolio tvorbu pracovního listu pro 
portfolio, méně už potom zobecněné a zreflektované  způsoby práce s ním v různých 
edukačních situacích, při setkáních s rodiči, dalšími pedagogy apod. Zdůvodněním je 
to, že autorka v době, kdy portfolio v práci využívala, s psaním práce na toto téma 
nepočítala a záznamy o těchto aktivitách nemá. Je to škoda, neboť právě kvalitn ě 
reflektovaná bohatost praxe v širokých souvislostech (myslím, že právě bohatost cílů 
a možností uplatnění je pro portfolio zásadní) mohla být největším přínosem práce. 
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
Popište některé situace, v nichž byste využila portfolio jako zásadní pedagogický 
instrument – jednak s dětmi (dít ětem) a dále s rodiči. Jaké cíle byste si pro takovou 
situaci vytyčila, jaké kroky promyslela a proč atd.? Srovnejte tuto vizi s realitou vaší 
praxe, kterou mapujete v diplomové práci. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
 
Podpis: 

 


