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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 
část práce na s. 79 

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):  velmi 
výrazné 
stylistické 
neobratnosti v 
celé práci 

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: 
 
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:  
Na práci Valerie Fukárkové jsem se těšil, neboť přináší velmi zajímavé a důležité 
téma - začínající učitel. Diplomantka navíc téma znásobila tím, že k tématu učitele 
přidala i téma zavádění nového předmětu do kurikula malot řídní školy. Tato 
mnohost ale velmi zkomplikovala autorce zacílení práce.  
Práci doporučuji k obhajobě zejména s ohledem ke kvalitě praktického materiálu. 
Zde autorka přináší velmi zajímavé náměty a scénáře lekcí, které následně reflektuje 
(bohužel nejčastěji na úrovni pouhé narace). Lekce jsou ukázkou kvalitní práce v 
kroužku dramatické výchovy. Škoda však, že nám diplomantka nedala více 
nahlédnout do fáze plánování, přípravy - myslím, že je to téma vzhledem k zaměření 
práce na začínajícího učitele v oboru dramatická výchova velmi důležité. 
Diplomantka bohužel nevede reflexi praxe hlouběji - nedozvím se nic o tom, co ve 
svém vzdělávání v oboru považuje za - vzhledem k praxi - přínosné, co nikoli, s 
jakými zásadními úskalími a výzvami se jako začínající učitel oboru potkala, jak je 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

řešila apod. Zobecnění nepřináší ani závěr praktické části. Přesto však velmi oceňuji 
inspirativnost praktického materiálu, přehlednost a skutečné zaměření na to, co je 
dramatické výchově vlastní. 
Kvalitní reflexe vlastní zkušenosti předpokládá důkladné zpracování teoretických 
východisek. Tady je však autorka mnohé dlužna - v bodech uvádím některé z 
argumentů: 
�  Teoretická část má povahu spíše rozpracované osnovy a vlastních, odborně 

mnohdy ještě nezpracovaných východisek a názorů. 
�  Mnohé kapitoly jsou povrchní (kapitola o malotřídní škole, části věnované 

typologii učitele…),nebo zbytečné (historie dramatické výchovy), některé části 
věnované samotnému oboru mnohdy zavádějící (např. části pojednávající o 
komunikaci v divadle a v procesu interní dramatické výchovy a další).  

� Autorka často zapomíná odkazovat na zdroje nebo literaturu, která zevrubněji 
řeší téma autorkou nastolené (např. principy dramatické výchovy).  

� Na s. 29 se zcela ztrácím v tom, co je pro autorku formativní p ředmět. 
� Velmi problematické jsou pro mě nepřesnosti ve jménech (Jana Vobroubková, 

Šárka Štemberková, Christa Bláhová).  
� Také nevím, proč autorka v kapitolách o kompetencích učitele vychází z 

literatury z r. 1988. Téma učitele je v současné pedagogice velmi aktuální a 
teoreticky zpracované. 

�  Teoretická část je psána stylisticky velmi neobratně. Zdá se, jako by byla tato 
část psána velmi rychle, bez důkladné opory v literatuře, zdrojích a bez 
korektury. 

� atd. 
 
  
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
Formulujte závěry, zobecnění, doporučení pro budoucího začínajícího učitele oboru 
v obdobném edukačním kontextu? 
V jakých rovinách probíhá komunikace v divadle a v procesu dramatické výchovy? 
Co je pro vás formativní vyučování? 
Formulujte důležitá kriteria, otázky, oblasti, která by vám pomohly lépe vyhodnotit 
bohatství praktického materiálu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
 
 
 
 
 

 
Podpis: 


