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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:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:
Diplomová práce M. Kubecové je věnována představením divadla Fórum ve dvou vybraných pražských 
školách. Teoretická část je zdařilá a přehledná. Praktická část práce je spíše chaotická, nepodařilo se zde 
jednotně zaznamenat průběhy jednotlivých představení ani srozumitelně vyhodnotit dotazníkové šetření, 
které proběhlo mezi diváky, tedy dětmi 1. stupně ZŠ. Vyhodnocení výzkumných hypotéz je následkem 
tohoto faktu poněkud sporné.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Jako cíl diplomové práce uvádí autorka „Cílem moji DP bylo ověřit si, zda může divadlo Fórum pomoci 

řešit kázeňské problémy v třídním kolektivu na1.stupni ZŠ.“
Od tohoto cíle se práce poněkud odchyluje, autorka nesleduje, zda opravdu zkušenost dětí s divadlem 

Fórum pomohla následně řešit kázeňské problémy v konkrétních třídách. Dotazník je zaměřen pouze na 
konkrétní zkušenost dětí s průběhem divadla Fórum. 

Zápisy jednotlivých realizací jsou rozdílné kvality. Náměty žáků při realizaci DF jsou u prvních 4 
monitorovaných představení shrnuty do 4 – 4 – 3 – 9 heslovitých poznámek, ze kterých není zřejmé, jak
intervence (výměny herců) probíhaly. Teprve u zápisu průběhu 3. + 4. představení v ZŠ U Říčanského lesa
je z textu, alespoň v obrysech, zřejmý průběh intervencí.

Výraznějším problémem je vyhodnocení dotazníků, poznamenané jistou chaotičností a 
nesystematičností. Např. na str. 76, tedy na první straně, která se zabývá vyhodnocením dotazníků, je 
nadpis: Vyjádření hodnot jednotlivých položek dotazníku (%) vzhledem k celkovému počtu respondentů.“ 
V tabulce je nadpis: vyjádření hodnoty 3 v %. Pod tabulkou je text: Graf č. 1 – Vyjádření hodnoty 3 v %. 
Komentář ke grafu začíná slovy: „Jak je patrné z grafu X…“ Graf X není v práci obsažen. Taktéž grafy XY 
a XYZ.

Další problém vyhodnocení dotazníků pramení z dělení, popsaného na str. 75 takto: Jednotlivé odpovědi 
na otevřené otázky jsem třídila do kategorií (tříd) a přidělila jim hodnotu v rozmezí od 0 do 3 podle míry 
důležitosti obsahu výpovědi.“ V diplomové práci není mechanismus třídění otázek blíže konkretizován. 
Toto dělení poněkud zpochybňuje validitu vyhodnocení dotazníkového šetření a hypotéz, formulovaných 
pro praktickou část. Práce neobsahuje ani celkové vyhodnocení dotazníků v jednotném grafu, ani po 
jednotlivých výzkumných otázkách. Seznamu odborné literatury v DP chybí číslování.
    Jednoznačných přínosem diplomové práce Mileny Kubecové je fakt, že diplomantka v rámci realizace
praktické části zorganizovala představení divadla Fórum divadelní společnosti Divadelta, kterých se 
zúčastnilo 129 dětí. Divadlo Fórum je významný nástroj prevence patologických jevů. Z diplomové práce 
je zcela zřetelný hluboký zájem diplomantky o divadlo Fórum a jeho možnosti v současném vzdělávání na 
1. stupni ZŠ.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1) Proveďte celkové, jednotné vyhodnocení všech dotazníků, a na jeho základě formulujte nové     

vyhodnocení výzkumných hypotéz.
2) Nastiňte, jakým způsobem by bylo třeba postupovat, aby byl naplněn původní cíl práce, tedy 

„ověřit, zda může divadlo Fórum pomoci řešit kázeňské problémy v třídním kolektivu na 1. stupni 
ZŠ“.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

Návrh hodnocení:
výborně      velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Mgr. Radmila Svobodová


