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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: chybí 
datum a podpis 
autorky.

DOPLNIT při 
obhajobě:

Nevyhovuje 
zcela.

5. Jazyková Vhodná větná Drobné Výraznější Nevyhovuje 



úroveň stylistika a 
gramatická 
správnost.

nedostatky ve 
stylistice a/nebo 
gramatice.

nedostatky 
(doplnit 
příklady):

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 

          A           B              C           N



základ) a/nebo 
zdůvodnění 
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 se zabývá využitím metody strukturovaného dramatu jako prevence 
šikany. V teoretické části diplomantka precizně zpracovává problém šikany včetně 
vzniku, stádií a možností pomoci. Dále se pak zabývá metodami a technikami 
strukturovaného dramatu, a to již selektivně těmi, které jsou využity v praktické části 
práce. Tu tvoří výborné strukturované drama, zdařile vystavěné, zaměřené přímo na osobu 
mlčícího svědka v průběhu šikany, které pracuje s potenciálem silného dramatického 
napětí, což umocňuje prožitek a učení žáků. Autorkou tohoto strukturovaného dramatu je  
diplomantka,  která zde  jednoznačně výborně zúročuje znalosti a dovednosti ze studia 
dramatické výchovy. Pro realizaci praktické části autorka zvolila třídy s různou 
pokročilostí v dramatické výchově, tedy třídu, která tímto způsobem pracuje, třídu, která 
má dramatickou výchovu pouze okrajově, a třídu, která se s dramatickou výchovou 
setkala prostřednictvím diplomantky poprvé. Praktická část také obsahuje dotazníkové 
šetření, zaměřené na posun účastníků dramatu, a to jak v oblasti vnímání šikany, tak 
možnosti pomoci oběti. Dotazníky jsou precizně vyhodnoceny.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
       Ve strukturovaném dramatu, které autorka vytvořila, vstupují děti do rolí žáků školní 
       třídy. Zde je výborně ošetřen vstup do fikce, a to tím, že si děti vezmou kartičky se 
       jmény žáků fiktivní třídy. Při výstupu z fikce tyto cedulky odkládají. Reflexe zachycují  
       zdařile průběh a odlišnosti při realizaci strukturovaného dramatu ve třech různých třídách. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
V kapitole Metody DV uplatňované ve strukturovaném dramatu zmiňujete jako metody 
improvizaci, hromadnou improvizaci, hru v roli a plnou hru. Specifikujte, v čem spatřujete 
rozdíly a podobnosti těchto Vámi zmiňovaných metod.
Zdůvodněte, proč je učitel v roli řazen pod techniku.

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Mgr. Radmila Svobodová


