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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) 

          A           B              C           N 



nebo praktických 

činností 

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 vzešla z aktuálního problému, který musela 

diplomantka řešit s dětmi ve druhé třídě základní školy a z potřeby zaznamenat své 

pedagogické zkušenosti z oblasti formování pozitivního klimatu třídy. 

V teoretické části se diplomatka podrobně zabývá osobností dítěte mladšího školního  

věku, klimatem třídy a dramatickou výchovou se zaměřením na práci s dětmi ve věku 

mladšího školního věku. Teoretická část je přehledně členěna do kapitol s adekvátním 

obsahem. Přehledné a systematické členění textu podporuje snadnou orientaci v obsahu. 

V teoretické části je dostatečně zastoupen autorčin názor a nechybí ani popis vlastních 

zkušeností a postřehů k dané problematice. 

V praktické části jsou zařazeny činnosti z dramatické výchovy, které diplomatka 

použila se svými dětmi z druhého ročníku během půl roku. Jedná se o pět různě zdařilých 

dramaticko-výchovných projektových dnů. Lekce využívají širokou škálu metod a technik 

dramatické výchovy zaměřené na formování pozitivního klimatu třídy, přesto jsou některé 

lekce diskutabilní a dalo by se na nich ještě pracovat. To vše si diplomatka uvědomuje a je 

schopná objektivní a sebekritické reflexe. V reflexích ale chybí cílené zaměření na problémy 

formulované ve výzkumných otázkách. To by mohla být jedna z příčin toho, že vyhodnocení 

výzkumných otázek v závěru práce není úplně přesné a dostačující.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

  

Z práce jsou patrné autorčiny dlouholeté zkušenosti v dané problematice a upřímný zájem 

o fungování třídního kolektivu. Pro vytváření lekcí s využitím dramatické výchovy 

diplomatka potřebuje ještě nabrat patřičnou jistotu. 

Cíle dramatické výchovy u hodin v praktické části nejsou vždy úplné. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

- Které nejdůležitější kroky je třeba podniknout při formování pozitivního klimatu 

třídy? 

- V čem a proč má dramatická výchova nenahraditelnou roli při budování pozitivního 

klimatu třídy? 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně                   - velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

 

Podpis:  


