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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP:

          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. Expertní posouzení kvality obou částí DP:

Legenda: 
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 

          A           B              C           N



zdrojů včetně 
zahraničních, 
aktuálnost.
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 Ráchel Klasové je výrazně zdařilým příspěvkem k uplatňování dramatické výchovy v jiných oblastech 
kurikula. V tomto případě ve výuce hudební výchovy. 
     Práce má výborně formulované výzkumné otázky, respektive hypotézy, ke kterým se vztahuje celý její obsah. Dále 
obsahuje strukturované drama, které je autorským dílem diplomantky. Struktura dramatu je výborně propracována a 
konečný výsledek je výjimečně zdařilý. Autorka zde skvěle zúročuje své znalosti a zkušenosti ze studia specializace 
DV, a cíleně vybírá z širokého potenciálu dramatické výchovy to, co je následně využito v praktické části. Dále se 
diplomantka věnuje potřebné teorii z oblasti hudební výchovy.
Taktéž výzkum pochopení výrazových prostředků symfonické básně u dětí, které prošly strukturovaným dramatem, a u 
dětí, které pouze četly pověst A. Jiráska je výborně uchopen, zdokumentován a vyhodnocen.

       Teoretická část obsahuje výborně zpracované teoretické zázemí pro praktickou část, a to jak z oblasti dramatické     
       výchovy, tak z oblasti hudební výchovy a mezipředmětových vztahů. 

     Diplomová práce Ráchel Klasové je jednoznačným potvrzením toho, že estetické výchovy se mohou při vzdělávacím 
procesu na 1. stupni ZŠ nejen podpořit, ale i těžit vzájemně ze svých obsahů.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

V praktické části je mimo zdařilé struktury dramatu taktéž zdařilá práce s divadelní metaforou (kostýmy po boji 
s červeným šátkem, který symbolizuje prolitou krev). Dále je zde výborně zvolená forma reflexe po strukturovaném 
dramatu, kdy se děti opět stávají stromy v posvátném háji a v této roli reflektují průběh a přesah obsahu strukturovaného 
dramatu.
Reflexe diplomantky, která zachycuje průběh jednotlivých hodin je taktéž výborná, věcná, konkrétní, a je z ní zřejmá 
zdařilá sebereflexe začínajícího učitele dramatické výchovy, pracujícího s neznámými třídami, včetně metodického
uvažování v neočekávaných i očekávaných situacích.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Uveďte dělení improvizací, používaných v procesu dramatické výchovy.
Jaké další uplatnění dramatické výchovy v esteticko - výchovných předmětech na 1. stupni ZŠ je podle vašeho názoru 
možné.

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Mgr. Radmila Svobodová


