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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

9 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě Píšete (str.43): V tématu dospívání, reprodukční zdraví, sexualita, 

promiskuita, poruchy pohlavní identity bylo nejvíce odpovědí (5) u možnosti 

nikdy, dále 3 odpovědi u málokdy a po jedné odpovědi občas a často. Jak 

byste vysvětlil učitelům princip dodržení psychické bezpečnosti u 

emocionalního zatížení v tomto případě?  

Vysvětlete didaktický aspekt u dotazníkové položky: Nemožnost využití 

dramatických metod při klasifikaci žáka (str.47) 

 
 
 
 
 
 
Poznámky Velice ocěňuji, že se autor nespokojil pouze s představami učitelů o DV, ale 

nabídl jim velmi ilustrativní příklad lekce. Didaktické dovednosti realizace 

DV nebylo možné zcela postihnout v rámci rozsahu DP. Chci zde proto 

alespoň uvést, že až na menší doplnění (v oblasti skloubení kognitivní 

dimenze s transformací k reálnému životu a dále viz otázky k diskuzi u 

obhajoby) považuji navržené lekce za zdařilé. 

 
 
 
 
 
 
 

Celkové hodnocení  Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  
 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:        1.8.2017 Zdeňka Hanková 

Bc. Marek Lansdorf 

Využití dramatické výchovy jako metody se zaměřením na podporu zdraví na 2. 

stupni základní školy 

PaedDr. Zdeňka Hanková 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=998dc1279009eb3ed2b54b1e3b5612da&tid=4&redir=sezn_ucit&kod=03058
https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=998dc1279009eb3ed2b54b1e3b5612da&tid=4&do=detail&si=394445&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=134091
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=998dc1279009eb3ed2b54b1e3b5612da&tid=4&redir=sezn_ucit&kod=03058

