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Datum obhajoby : 14.01.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila zaměření své práce - metodu divadla Forum a

její cíle pro práci s žáky 1. stupně ZŠ, dále hovořila o cílech svého
výzkumu a popsala konkrétní průběh spolupráce s respondenty,
zmínila také složení výzkumného vzorku. Stručně představila
teoretickou část své práce a popsala jakým způsobem došla k
vyhodnocení praktické části, zmínila také otázky, které byly
směřovány na učitele a žáky.
Největší přínos vidí autorka v nalezení prostoru pro komunikaci mezi
učitelem a žáky.
Vedoucí práce shrnula, že teoretická část práce je zdařilá, praktická
část spíše chaotická. Od zmíněného cíle se práce poněkud odchyluje.
Hlavní přínos vedoucí práce vidí v realizaci představení na ZŠ a
pozitivní dopad vidí též ve zřejmém zájmu autorky.
Otázky vedoucí práce
Proveďte celkové, jednotné vyhodnocení všech dotazníků, a na jeho
základě formulujte nové vyhodnocení výzkumných hypotéz.
Autorka popsala průběh tvorby své práce a předložila vyhodnocení
dotazníků shrnuté do grafů. Diskutováno bylo též autorčino rozdělení
dotazníků žáků dle výpovědní hodnoty.
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“.
Studentka uvádí svůj záměr se vrátit do kolektivu žáků a zanalyzovat
přínos divadelního představení.
Oponentka vidí přínos práce v umožnění vhledu do situace,
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nedostatky práce vidí i v teoretické části a v nepřehledném
vyhodnocení dotazníků.
Otázky oponentky práce
Popište, jak jste postupovala při vyhodnocování Vašeho pozorování a
dotazníkového šetření.
Autorka se snažila zaznamenat výroky žáků během představení, která
se pokusila poté přepsat. Za nejdůležitější považuje poslání, které si
žáci odnáší z představení.
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