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Formální zpracování 
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Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
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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 přínos práce

Naplnění cílů práce
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Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

                                                
1 Celkem nadbytečně vypisovány v odkazech pod čarou vždy znovu de facto kompletní bibliografické údaje.
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Vyjádření vedoucího, celkové hodnocení: 

Vždy mi „zatrne“, přihlásí-li se (mi) na FFUK zájemce o práci na takovém tématu závěrečné /
kvalifikační práce, které má spojovat „pedagogiku“ a „divadlo“. Mezioborovost edukačních věd i 
nauky o divadle či divadelní praxe staví před zpracovatele některá úskalí, která se těžko překonávají 
bez alespoň elementárního divadelního či dramaticko-výchovného vzdělání. Několika takovým 
zájemcům jsem tedy práci i rozmluvil … Podobně jsem zpozorněl i v případě B. Frančíkové. Nicméně 
nakonec jsem kývnul tří důvodů. B. Frančíková sice nedisponuje divadelním vzděláním, ale v divadle 
pracuje (byť v pozici neumělecké), takže má s divadelním prostředím i uměním kontakt. Dále: Jde o 
práci bakalářskou (tedy ne např. doktorskou) a v tom případě považuji za možné některá výše zmíněná
úskalí obejít a při práci se spíše naučit novým „věcem“. A konečně ‒ téma „divadelní lektor“ je u nás 
natolik nové, že přínosné může být již jen popsání toho, čím se zabývá. 
Autorka hojně konzultovala, takže ode mne také hojně na místo „udělejte to takhle…“ slýchala
„vymyslete to“. A ačkoliv ve finálním textu své intervence vidím, přesto oceňuji, že Barbora „to“
vymýšlela. 
Práce mohla zůstat skutečně zůstat v rovině zmíněného popisu. B. Frančíková však po seznámení s 
„terénem“ začala sama směřovat ke srovnání práce dvou divadelních lektorek.2 A to bylo také 
provedeno. Zmíněný limit v divadelním vzdělání ale nepustil autorkou za hranice „pedagogiky“ (tedy 
‒ například! ‒ umělecké aspekty vedení dílen apod.), takže předmětem srovnání se nakonec staly
použité edukační metody. Vzhledem k tomu, že jde o Bc. práci však považuji tuto cestu za možnou a 
tedy i adekvátní.

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Snad jen jedinou otázku, na kterou při konzultacích nepřišla řeč: Co byste na vedení tvůrčích 
dílen (ať již shlédnutých nebo obecně) změnila/doporučila změnit?

Doporučení k obhajobě: 

Navrhovaná klasifikace: výborně

Datum, podpis: 
20.VIII.2016         Josef Valenta

                                                
2 Divadelní lektor je velmi obecné označení, které se však v poslední době začalo používat pro profi-
zaměstnance divadel, kteří především připravují školní třídy na to, jak vnímat a interpretovat představení, které
následně žactvo v divadle shlédne. Jde o typ výchovy diváka, který spadá pod tzv. “divadlo ve výchově“ je (z 
angličtiny; terminus technicus označující souhrnně řadu způsobů propojení divadelního představení
s jednorázovými edukačními dílnami). U nás je divadelních lektorek v tomto smyslu slova zatím jako šafránu. 




