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1. Jsou herci v Divadle fórum opravdovými herci? Proč myslíte, že není potřeba, aby se jednalo 
o skutečné herce?

2. Myslíte si, že čas věnovaný reflexi je opravdu dostatečný?
3. Spatřujete na metodě nějaká negativa? Co by se dalo podle Vás vylepšit?
4. Je mezi pojmy „sociálně patologické jevy“ a „rizikové chování“ rozdíl?

Předkládanou práci s názvem Zážitkově reflektivní aktivity v primární prevenci sociálně 
patologických jevů hodnotím jako poctivě a kvalitně zpracovanou teoretickou práci. 

Autorka si v práci klade za cíl teoreticky vymezit zážitkově reflektivní aktivity ve vztahu k 
prevenci sociálně patologických jevů a seznámit čtenáře se zážitkově reflektivní metodou Divadla 
fórum, se kterou má autorka osobní zkušenost. 

Práce sestává z pěti hlavních kapitol. V první kapitole se autorka poměrně široce zabývá 
problematikou sociálně patologických jevů (příčiny vzniku, vymezení, klasifikace sociálně 
patologických jevů). V druhé kapitole se zaměřuje na primární prevenci a její realizaci. Ve třetí 
kapitole se věnuje zážitkově reflektivním aktivitám, zážitkové pedagogice a výchově prožitkem. 
Čtvrtá kapitola již podrobně představuje metodu Divadla fórum od počátku jejího vzniku po 
současnou realizaci. Pátou kapitolu autorka pojala více prakticky - popisuje zde osobní zkušenosti s 
metodou Divadla fórum a ukázky realizace na základních školách. Autorka rovněž provedla drobnou 
výzkumnou sondu – provedla rozhovory s učiteli, kteří mají se zmiňovanou metodou zkušenost. 

Na práci oceňuji především:
 představení ne příliš známé metody 
 poctivou práci s relevantními zdroji, oceňuji i počet citovaných titulů
 jasně, srozumitelně a logicky strukturovaný text
 osobní zkušenosti autorky citlivě začleněné do teorie 

     Za nedostatek práce lze považovat snad jen to, že se autorka nepustila do teoreticko-empirické 
práce. To však není nedostatkem samotné práce v pravém slova smyslu. Bylo by však zajímavé 
zrealizovat výzkum, který by se zabýval účinností této metody. Pozitivní výsledky by mohly napomoci 
většímu rozšíření metody v rámci primární prevence na základních školách. 


