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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: 
 
Diplomová práce je psána velmi čtivě, kultivivan ě, zároveň s vědomím odbornosti 

textu. Za velmi kvalitní považuji zejména teoretickou část. Praktická část vychází 



 

 

z akčního výzkumu, který je náležitě popsán, zdokumentován a vztahuje se 
k tématu práce. Úskalí vidím v nejasném vymezení cíle pro akční výzkum. To by 
dalo autorce jasnější základ pro reflexi a závěrečné vyhodnocení výzkumu. 

 
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:  
 Práce je logicky strukturovaná a je zřejmé autorčino zaujetí o téma. V úvodních 
kapitolách se autorka zabývá zejména pohádkou a úžeji pohádkami japonskými, 
přináší velmi zajímavý rozbor výchozího materiálu. Ukazuje svébytnost japonské 
pohádky, výraznou odlišnost od pohádek českých nebo evropských. Zde mohla 
autorka nalézt východiska pro formulování cíle – nakolik se tato osobitost a kulturní 
odlišnost projevuje ve způsobech práce, v přijetí dětmi, nakolik práci limituje nebo 
naopak motivuje apod. Autorka se bohužel do takového výzkumu nepouští, přestože 
pro něj má kvalitní východiska a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické – 
její lekce jsou vystavěny zajímavě, jsou inspirativním příkladem využití dramatické 
výchovy při práci s pohádkou.  
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
V některých lekcích (Hanako) se autorka vyhýbá dramatičnu a akcentuje zejména 

hry motivované textem. Je to škoda – dramatická výchova, jak už s jejího názvu 
vyplývá, je obor, který s dramatičnem počítá zásadně a principiálně. 

U lekce Urašima by bylo dobré uvést zdroj, z něhož autorka při tvorb ě vycházela. 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
Jak se projevily kulturní a literární odlišnosti při práci s dětmi a dosahování cílů? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
 
Podpis: 

 


