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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 
argumentova
né 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 
dokumentová
no, 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 

          A           B              C           N



(metodologický 
základ) a/nebo 
zdůvodnění 
empirických 
postupů
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:
Diplomová práce Valerie Fukárkové zdařile zachycuje metodiku práce začínající učitele 
dramatické výchovy s dramatickým kroužkem při vesnické malotřídní škole. Autorka 
pracovala heterogenní skupinou. V prvním úseku realizace praktické části byla skupina 
složena s dětí z MŠ až po 6. třídu ZŠ, ve druhém z dětí z 1. – 5. třídy. 
Diplomová práce  je uceleným metodickým materiálem pro práci začínajícího pedagoga DV 
s heterogenní skupinou dětí, včetně kvalitního teoretického zázemí.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Praktická část je výborně vystavěna. Autorka metodicky postupovala od budování skupiny 
přes smyslové zcitlivování k technickému vybavení. Tedy k základům techniky řeči, živým 
obrazům, k práci s kostýmním znakem, zvládání spolupráce, k práci s dramatickým napětím, 
ke vstupu do role a jednání v roli.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Na str. 37 se autorka věnuje reflexi a hodnocení procesu dramatické výchovy. Uvádí 

zde diskusi a případnou výtvarnou reflexi. Jakými dalšími, divadelnějšími způsoby lze 
reflektovat proces dramatické výchovy?

 Jaké by byly další kroky začínajícího učitele dramatické výchovy s touto skupinou?

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:  Mgr. Radmila Svobodová


