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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 
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 Květoslavy Čechové i po přepracování postrádá
důkladnější propracovanou strukturu. Teoretická část je poněkud povrchní, 
málo systematická, útržkovitá, oblasti jsou spíše zmiňovány a chybí zde 
proniknutí do hloubky problému.
V diplomové práci přetrvává několik závažnějších nedostatků.
Stále se nepodařilo vymezit konkrétní problém, a ověřit možnosti jeho řešení 

v praktické části. Stále chybí hlubší vhled do nastíněných oblastí. Teoretická 
část tedy netvoří stabilní, propracované teoretické zázemí pro část praktickou.
Jedním z důvodů těchto nedostatků je naprostá absence výzkumných otázek 
respektive hypotéz.
V kapitole cíl diplomové práce autorka uvádí: „ Cílem praktické části je 
připravit lekce dramatické výchovy s tématem týkajícím se Prahy a historie 
s ní spojené, tyto lekce odučit a popsat jejich průběh. V rámci zhodnocení 
těchto lekcí zmapovat prvky, které byly pro výuku podstatné a zajímavé a na 
které je třeba se při přípravě lekcí s historickým tématem zaměřit…“ 
V praktické části však toto zaměření absentuje. Reflexe průběhu realizace 
jednotlivých lekcí postrádají výzkumné zaměření na formulovaný cíl práce.
To poněkud zpochybňuje validitu výzkumu. Kapitola 10 důležitých situací a 
doporučení pro lekce s historickým tématem tedy postrádá dostatečnou oporu 
v praktické části, a obsahuje především problémy začínajícího učitele
dramatické výchovy, které rozhodně nejsou specifikem historických témat.
Klíč k výběru právě těchto 10 situací není v práci formulován a působí 
náhodným dojmem. Obsah práce, zvlášť její praktické části, odpovídá 
formulovanému cíli pouze okrajově, celek je spíše roztříštěný, a postrádá 
jednotné směřování.  
V diplomové práci stále zcela absentují cíle z dramatické výchovy.
Obsah práce se odchýlil od zvoleného názvu.
.             



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Kladný posun v kvalitě DP je zařazení reflexí z průběhu realizace. Popis 
výzkumného  vzorku je shrnut do čtyř řádek, postrádá výpovědní hodnotu a 
znemožňuje dohledání realizace praktické části.
V lekcích praktické části se objevuje „zesoučasnění“ (reportáže, novinové 
titulky, dokumenty) které samoúčelně rozbíjí fikci středověku.
Jedna ze dvou tříd, kde probíhala realizace praktické části, má dramatickou 
výchovu jako předmět, druhá ne. Tento fakt není v práci nijak zohledněn a
zmínka o této skutečnosti na str. 77 neobjasňuje případný záměr. Chybí také 
důvod toho, proč začátečníci i pokročilí v DV mají stejnou náročnost lekcí 
v této oblasti.
Stavba jednotlivých lekcí je spíše vyprávěcí, málo propracovaná.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Proč vůbec není v práci zohledněna skutečnost, že jedna ze tříd měla 

dramatickou výchovu a druhá ne? Co bylo cílem tohoto výběru?
 Formulujte cíle dramatické výchovy, obsažené v praktické části, a 

zdůvodněte jejich absenci v textu.
 Které z 10 bodů jsou problémy začínajícího učitele DV a které se skutečně 

vztahují pouze k výuce historických témat?
 Vysvětlete, co bylo cílem „zesoučasnění“ v lekcích, a navrhněte úpravy, 

které by odpovídaly zvolenému rámci.

Doporučuji k obhajobě:     ANO     NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


