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B. Expertní posouzení kvality obou částí DP:
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C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:
V teoretické části nás diplomantka přehledně seznamuje s jednotlivými, logicky na
sebe navazujícími kapitolami, zabývajícími se specifiky práce se začátečnickou skupinou
v dramatické výchově. Oceňuji kapitolu věnující se vedoucímu skupiny a důležitost
respektujícího přístupu k dětem se zaměřením na efektivní způsob komunikace. Většina
učitelů je v začátcích odkázána na vlastní intuici a období plné zkoušení a hledání.
V hodinách dramatické výchovy totiž respektující přístup s jasně danými pravidly velmi
napomáhá toto období hledání ulehčit. Toho všeho si je diplomantka vědoma. V teoretické
části by mohla být více rozpracovaná kapitola zabývající se charakteristikou dětí mladšího
školního věku vzhledem k začátkům v dramatické výchově a více zaznamenán autorčin názor
a popis vlastních zkušeností a postřehů k dané problematice.
Práce je přínosná převážně díky praktické části. Práce se začátečnickou skupinou není
nijak obsáhle popsaná v odborné literatuře. Diplomantka proto vytvořila 16 lekcí pro děti
mladšího školního věku, které chodí do dramatického kroužku a nemají žádnou zkušenost
s dramatickou výchovou (včetně 17., která je velmi vhodně zaměřena na sebehodnocení dětí).
Tento plán průběžně vyhodnocuje, sleduje vývoj skupiny a na závěr posuzuje vhodnost
zvolených cílů. Lekce jsou více či méně zdařilé, reflexe jsou psány velmi citlivě a
sebekriticky, takže diplomantka na většinu nevhodně zvolených aktivit přichází sama a to je
jeden z důvodů, proč jsou lekce postupně pro děti zvládnutelnější a metodicky vhodnější.
Diplomantka postupně dává dětem více času a stanovuje si jednodušší a přesnější cíle. V 5.
lekci diplomantka pro rozvoj prosociálního chování dětí zvolila nezměněnou verzi Perníkové
chaloupky doc. Radka Marušáka. Vzhledem k autorskému projektu se mi to nezdá jako
nejvhodnější řešení, ale rozumím tomu, že jedna z možností začínajícího učitele, je použít již
realizovanou lekci (v diplomové práci to však není nijak odůvodněno). Nerozumím zařazení
6., 11., 12 a 16. lekce do příloh. Diplomantka tento postup nevysvětluje, práce se tím stává
zbytečně chaotičtější.
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Oceňuji především nadšenou, citlivou a sebekritickou práci začínajícího učitele a
pedagoga dramatické výchovy.
Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Pokuste se shrnout Vaše nejdůležitější poznatky při práci se začátečnickou skupinou a
vytvořit tak jakési „desatero“ pro začínajícího učitele dramatické výchovy…
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