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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  

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:  

Bakalářská práce Radky Huňatové vychází z jejího dlouhodobého zájmu o obor dramatická 
výchova a je opřena o zkušenost z praxe. To se projevuje zejména v praktické části, kde je 
zřejmé, že je autorka schopna připravit a vést velmi zajímavý proces dramatické výchovy 
s dětmi předškolního věku. Její vztah k dětem je založen ne respektu, podpoře kreativity, 
budování klimatu důvěry, bezpečí. V práci s takovouto skupinou akcentuje osobnostně 
sociální cíle s vědomím, že cesta k nim je základem pro pozdější proces vedený  s větším 
akcentem i na cíle umělecké. 
Práce mapuje teoretické zázemí pro přípravu a realizaci dramaticko-výchovného projektu 
v rámci Scholy ludus na ZUŠ v Žatci. Pro práci autorky jako pedagožky literárně 
dramatického oboru jsou východiskem principy a metody dramatické výchovy. V teoretické 
části je mapuje v rozsahu odpovídajícím zaměření práce. Stejně tak důležitým tématem 
teoretické části je pro autorku i charakteristika dítěte předškolního věku. Je výborné, že v této 
části nezůstává jen u kompilace a výtahu z odborné literatury, ale připojuje i kapitolu 1.3.2, 
v níž se snaží aplikovat teoretické poznatky na realitu procesu dramatické výchovy. Propojení 
kapitol 1.3.1 a 1.3.2 mohlo být sice ještě výraznější, chvilkami jako by autorka zapomněla na 
svá zjištění z odborné literatury, přesto oceňuji autorský přístup Radky Huňatové v této části 
práce. Je zřejmé, proč autorka zařadila do práce i kapitolu o pedagogovi dramatické výchovy, 
ale v této části práce zůstává často na povrchu. I tady by jistě prospělo zacílit téma ještě více 
na pedagoga dramatické výchovy s dětmi předškolního věku, otázkou ovšem je, zda by to 
samo nebylo téma na samostatnou práci. 
V praktické části prověřuje autorka úspěšnost literárně-dramatického projektu v rámci Scholy 
ludus. Instrumentem vyhodnocení projektu a úspěšnosti zvolených strategií a metod není pro 
autorku počet dětí,  kteřré se po projektu Scholy ludus přhlásily do literárně-dramatického 
oboru – mnohem podstatnější je pro ni sledování změn v osobnostně-sociálních 
charakteristikách dětí. Je zřejmé, že do proměny dětí vstupuje mnoho dalších faktorů, autorka 
však přemýšlí nad cíli, které si stanovila, a porovnává jejich dosažení se zjištěními 
z pozorování jednotlivých dětí uvnitř procesu v jednotlivých hodinách. Autorka ukazuje, jak 
výrazně jde dobře vedený proces dramatické výchovy (což v případě autorky platí) vstříc 
pozitivním proměnám v osobnostech dětí, k budování prosociálních vazeb, akceptujícího, 



kreativního prostředí, v němž je každému dán prostor pro uplatnění a rozvoj. 
K práci autorka připojuje i dotazník pro rodiče. Význam má však více pro samotnou autorku 
jako pedagožku nežli jako metoda pro naplnění cíle práce. Za nejhodnotnější v praktické části 
považuji koncepci a plán projektu, popis jeho realizací a reflexe, zevrubné zachycení proměn 
dětí a jeho porovnání s cíli jednotlivých částí projektu i projektu jako celku.  
Během psaní práce musela autorka poměrně výrazně korigovat subjektivní formulace, přesto 
se to nepodařilo zcela. Pokud bude v budoucnu autorka pracovat na diplomové práci, bude 
pro ni výzvou zvládnout úskalí odborného jazyka. 
 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

Jaké specifické nároky klade na pedagoga dramatické výchovy práce s dětmi 

předškolního věku? 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 

Návrh hodnocení: 
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
 

Podpis: 

 


