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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 se ve své práci věnuje aktuálnímu tématu šikana, ale ne pouze jako negativnímu 

fenoménu, ale rozhodla se zaměřit se na roli tzv. „mlčícího svědka“, který se může stát 

zásadním hybatelem při odhalování a řešení konkrétního problému šikany. Motivace autorky 

pro zvolení daného tématu byly profesní i osobní.  

V teoretické části je vymezen pojem šikana, kromě mnoha odborných odkazů přispívá autorka i 

svými osobními názory. Velmi podrobně jsou zpracovány typy a formy šikany a její stádia. 

Autorka specifikuje šikanu a především její důsledky se zacílením na 1. st. ZŠ. Přehledně jsou 

zpracovány možnosti prevence a je předložen výčet institucí, které se problematikou šikany 

zabývají. Oceňuji též podrobné zpracování tématiky vztahující se k strukturovanému dramatu – 

charakteristika, historie. Nelogicky se v závěru teoretické části práce objevují odkazy na 

techniky a metody, které jsou následně uváděny při popisu realizace praktických lekcí 

strukturovaného dramatu, místo k funkčnímu propojení obou části práce, tak dochází k 

znepřehlednění textu. 

Obsahem praktické části práce je popis akčního výzkumu založeného především na 

participačním pozorování. Autorka se pokusila o kombinaci kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. 

V praktické části oceňuji jasné stanovení výzkumných otázek a jejich vyhodnocení v závěru 

práce. Dále kladně hodnotím realizaci strukturovaného dramatu se třemi výzkumnými 

skupinami, které autorka jasně charakterizuje. Též jsou jasně definovány cíle strukturovaného 

dramatu. 

  

 

     Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Oceňuji využívání metod a postupů dramatické výchovy, které kladou velké nároky na učitele 

dramatu. Autorka vstupuje do rolí, dobře ošetřuje situace, kdy do rolí vstupují i žáci /jasné 

znaky, kdy jsem v roli a kdy z role vystupuji /. Strukturované drama je velmi kvalitně 

vystavěno. 

Oceňuji kombinaci akčního výzkumu s dotazníkovým šetřením a vizualizaci výsledků formou  

grafů. Výsledky šetření jsou přehledné a mají svou vypovídající hodnotou. 

 

       

 



      Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 

Pokuste se ještě verbálně shrnout výsledky dotazníkového šetření. 

V čem se lišil průběh realizace strukturovaného dramatu v jednotlivých výzkumných skupinách 

jak tyto odlišnosti, pokud k nim docházelo, vysvětlujete? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 
 

 


