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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná samostatnost  
řešení a p řipravenost k řešení problematiky  
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
K. Malá prostudovala rozsáhlý materiál, z nějž získala rozsáhlou zásobu dat, z níž 
vypracovala rozsáhlou práci.  
Užitečnost textu pro obor „edukační drama“ je zřejmá (což podporuje i ochotná spolupráce, 
kterou při hledání zdrojů poskytli autorce jak pamětníci, tak lidé s přístupem k informacím o 
vývoji oboru). Lze zřejmě i předpokládat, že oborové periodikum bude mít zájem o publikaci 
některých částí práce. 
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Metodologicky vzato:  
– Preferoval bych přesnější vymezení výzkumného problému. Myslím, že mé apely v tomto 
smyslu (již z podzimu 2012) zůstaly poněkud oslyšeny. Vymezení cíle na s. 8 však přece jen 
rehabilituje neurčitost slova „mapovat“ v cílové formulaci dalšími třemi konkretizacemi. 
– Cením celkem důsledného „kontextování“ shromážděného materiálu jednak v podobě 
samostatných částí práce jednajících o vývoji školství, školsko-politických rámcích a o vývoji 
oboru vůbec a jednak v  úvodech k jednotlivým kapitolám o vývoji; kvalitativně pak v popisu 
vývoje oboru a v odkazech na zahraniční modely. 
To ale současně přináší ten problém, že autorka posouvá místy text od textu o vývoji 
vzdělávání učitelů dramatické výchovy k textu o vývoji dramatické výchovy vůbec. Části o 
vývoji oboru sice popisují rámce vzdělání pedagogů v různých obdobích, ale vzhledem ke 
klíčovému tématu jsou někdy příliš rozsáhlé.  
Nicméně – „kontextování“ byl můj zásadní požadavek a autorka mu takto vyšla vstříc. 
Ostatně, v závěrečném komentáři na konci diplomové práce se k tomuto tématu sama vrací 
(s. 157). 
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Vzhledem k podrobnému rozpracování tématu mi nezbývá jiná otázka, než:  
Překvapilo Vás něco z toho, co jste zjistila/zjišťovala? Pokud ano, co? 
☺ 
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