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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

Drobné 
nedostatky ve 

Výraznější 
nedostatky 

Nevyhovuje 
zcela.



gramatická 
správnost.

stylistice a/nebo 
gramatice.

(doplnit 
příklady):

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 

          A           B              C           N



empirických 
postupů
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 Denisy Nedvědilové Využití metod dramatické výchovy ve druhé třídě 
základní školy není zaměřena na využití dramatické výchovy ve výuce ve druhé třídě ZŠ, 
jak by mohl napovídat název práce. Autorka se zaměřila výhradně na využití DV jako 
metody léčby patologických jevů v kolektivu a cesty k jeho stmelení.
Teoretická část práce tvoří kvalitní zázemí a východisko pro část praktickou. Praktickou 
část tvoří pět projektových dnů, které jsou dílem autorky. Zvolená témata, včetně jejich
zpracování do jednotlivých projektových dnů, mají různou kvalitu.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
V teoretické části autorka zdařile vztahuje vlastní zkušenosti pedagoga 1. stupně ZŠ 
například k poznatkům z vývojové psychologie. Nebo v kategorizaci metod a technik 
podle dalších autorů výborně vztahuje vlastní zkušenost a práci k potenciálu dramatické 
výchovy. Této části textu by prospělo zařazení samostatné podkapitoly.
Výborné je také zařazení kapitoly Co není dramatická výchova.
Uvedení do praktické části práce je výborně, precizně zpracované. V přílohách jsou 
všechny texty se kterými bylo v projektech pracováno, ale např. 1. stranu textu Mor dělí 
od 2. strany textu dalších 9 stran z jiných projektů.
Poněkud problematická se jeví metoda a dokumentace výzkumu. Formulace druhé části 
první výzkumné otázky jakým způsobem napomáhají (metody a techniky DV) tvorbě 
lepšího kolektivu není v reflexích nijak zohledňována. První část této výzkumné otázky je 
využití metod a technik DV vhodné pro změny v klimatu třídy je sledována spíš nahodile, 
než že by práce obsahovala systematické vyhodnocování. Jedná se spíš o shrnutí a 
komentář ke sledu projektových dnů a jejich vlivu na děti a třídní klima, než o cílený, 
zřetelně zdokumentovaný výzkum.
Jednotlivé projektové dny mají různou kvalitu. Projekty únor a březen jsou zdařilé, 
jednoduché, a výborně odpovídají okolnostem. Podařilo se zde vyhnout manipulaci.
Dubnový projekt šikana je pro 2. třídu ZŠ velmi náročný, čehož si ale autorka byla 
vědoma, a upravila scénář tak, aby ho děti byly schopné zvládnout. Květnový projekt 
postrádá obrázky lidí u úvodní aktivity. Příběh tohoto projektu je poněkud prvoplánový,
špatně uvěřitelný a mírně manipulativní. Zvrat s Kamilkou, (potom, co byl Pepík na děti 
bezdůvodně zlý a sprostý) je nemotivovaný, chybí mu důvod, připomíná antické „Deus ex 
machina“. Také červnový projekt se nevyhnul jisté manipulativnosti, děti jsou zde 



ochuzeny o to, aby si prožily v improvizacích i rodinu bez pravidel. Je jim dána pouze 
možnost prožít ve všech místnostech bytu rodinu s pravidly, tedy tu „kladnou“. Také 
formulované téma tohoto projektu přátelství, láska zde není obsaženo, nahradilo ho téma 
pravidla.

     Z reflexí v textu je zřejmé výborné metodické uvažování autorky a skutečný zájem o    
     děti ve třídě a zkvalitňování vztahů mezi nimi.     

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Jak by autorka dotvořila květnový projekt, aby děti dostaly možnost prožít si opravdu obě 
strany (s pravidly i bez nich) stejnou měrou a pak samy zhodnotit výhody a nevýhody.
Jaký je rozdíl mezi brainstormingem a uváděným mapováním? Jak by diplomantka 
formulovala jejich definice, rozdíly a možnosti využití v dramatické výchově.

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Mgr. Radmila Svobodová


