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Jak autorkou popsaná metoda „divadla fórum“ vlastně slouží prevenci sociálně patologických jevů? 

V čem je metoda „divadla fórum“ přínosná a v čem jsou její meze? 

 

Autorka předložila bakalářskou práci na téma primární prevence sociálně patologických 
jevů pomocí technik dramatické výchovy. Zde se samozřejmě dostává tematicky do 
poměrně prekérní situace, protože výzkum a zkoumání účinnosti těchto metod je spíše 
záležitostí intuice a domněnek než exaktního zkoumání. V závěrech práce autorka 
popisuje, že se ptala několika učitelek na jejich názory na představení a popisuje radost 
z toho, že představení hodnotila většina pozitivně. To ovšem není ani validní šetření, 
uvedená konstatování lze také těžko považovat za reflexi atd.  
K textu práce mám některé připomínky. První je naprosto zbytečně velký rozsah práce. Její 
předimenzování vzniklo tím, že první část obsahuje řadu informací o sociálně patologických 
jevech a jejich popisech, které nakonec naprosto nesouvisí s tím, co je předmětem 
pojednání o technikách z dramatické výchovy jakožto nástroji prevence. Pokud by autorka 
sociálně patologické jevy taxativně vyjmenovala a začala celou práci kapitolou o prevenci, 
zcela jistě by nechybila. Dále: popisy šikany nejsou místy příliš šťastné, zvláště tam, kde 
autorka parafrázuje Říčanovy studie (s. 17-18). Ani věty typu: „Vliv má i místní komunita a 
společnost, ve které se šikana odehrává“  čtenáři nic neřeknou. (s.17) V textu se objevují 
na více místech. Např.“ Osobnost agresora se vyznačuje různými druhy chování. (tamtéž). 
Nespecifikované parafráze z Vališové, Kasíkové na s. 22 -24 jsou zřejmě z Jedličkovy stati. 
V celém textu práce není dodržena citační norma: nepíše se str. ale pouze s. Autorka tvrdí, 
že: „Sociometrický dotazník je vyhodnocen odborníky a předán třídnímu učiteli, který poté 
může na základě dotazníku na představení navázat například při třídnických hodinách.“ (s. 
59) Je možné vyložit, jak učitel může navázat na sociometrické šetření púři třídnických 
hodinách, když zjištěná data jsou důvěrná? Kap. Soupis bibliografických citací se měl 
jmenovat spíše Prameny a literatura nebo podobně (s. 71). V textu jsou lepší a slabší 
pasáže; přičemž raději mezi slabší nebudu zařazovat ty, kde autorka vyjevuje své emoce, 
ale ty, kde neumí udělat odstavce tam, kde po tom text přímo volá. Celý text práce 
hodnotím jako pokus vstoupit do nové oblasti, která zatím není příliš popsána jako 
výchovná a preventivní. 
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