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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.

          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. Kvalita diplomové práce:
Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

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:

Autorka si stanovila za cíl své diplomové práce prozkoumat v rámci realizace programu pro děti 
předškolního věku, která díla autorky Daisy Mrázkové jsou a v jaké míře přínosná pro práci s 
předškolními dětmi, při které se využívají metody a techniky dramatické výchovy.
V teoretické části práce jsme velmi stručně seznámeni se specifiky dítěte předškolního věku.
Naopak při představování metod dramatické výchovy vhodných pro práci v předškolním 
zařízení čerpá autorka z velkého množství odborných zdrojů. Důkladně je nám představena 
autorka literárních předloh pro realizované projekty – Daisy Mrázková, stejně kvalitně jsou 
představeny jednotlivé literární předlohy, včetně rozboru konkrétních textů, zde není zřejmé, 
zda se jedná o závěry autorky diplomové práce, nebo autorka čerpala i z jiných zdrojů .

    V úvodu praktické části práce jsou jasně stanoveny cíle výzkumu a definovány výzkumné   
otázky, autorka nespecifikuje své hypotézy.
Jednotlivé realizované lekce jsou vždy velmi precizně popsány, včetně kontextu, nechybí dílčí 
cíle, metody atd.
Veškeré v praxi realizované projekty, jejich pozorování a vyhodnocení, které se k nim vztahují 
jsou v závěru práce velmi podrobně shrnuty. Autorka odpovídá na stanovené výzkumné otázky. 
Vyjadřuje se k vhodnosti a přínosu všech použitých literárních předloh.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

V rámci všech projektů jsou popisovány velmi zajímavé aktivity, které jsou vhodně řazeny v 
rámci realizace, někdy je program až předimenzovaný. Nevhodnou vnímám realizaci jen 
jednodenních programů, protože využívání metod a technik dramatické výchovy je přínosné 
právě tím, že dokáže propojovat činnosti v rámci dlouhodobějších projektů. Výběr textů a 
především autorky literárních předloh hodnotím velmi pozitivně, ale právě některé texty by si 
zasloužili více časové dotace při jejich využití v praxi.
Oceňuji velmi profesionální přístup k práci s předškolními dětmi, který je zřejmý z 
popisovaných projektů a schopnost autorky svou práci vyhodnotit a dojít k daným závěrům.

      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Porovnejte realizaci jednodenních a dlouhodobějších projektů v předškolním zařízení.



U předlohy Můj medvěd Flóra nebyl úplně využit potenciál tohoto textu, jaká další témata 
přináší pro práci s předškolními dětmi?
Jaké parametry by měla splňovat literární předloha pro práci s předškolními dětmi využívající 
metod a technik dramatické výchovy?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


