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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:  

Kateřina Schambergerová svou práci vztahuje k tématu, jež je v souvislosti s mapováním 

otázek inkluze velmi aktuální - k tématu handicapovaného jedince. Jejím záměrem je 

přiblížit tuto problematiku dětem mladšího školního věku pomocí literární látky a 

instrumentů dramatické výchovy. Ve svém akčním výzkumu ověřuje několik výukových 

bloků, v nichž ke zkoumání postavení handicapovaného jedince s dětmi druhé a páté třídy 

využívá umělecký narativ a metody dramatické výchovy. Právě zde vidím největší klad 

práce: výukové bloky jsou vystaveny velmi zajímavě, promyšleně, diplomantka prokazuje 

velmi dobré schopnosti naplánovat a zrealizovat i náročné dramatickovýchovné celky s 

velmi obtížným tématem. Ukazuje tak možné cesty, jak s tématem handicapu zobrazeným 

uměleckým textem s dětmi velmi zajímavě pracovat. Autorka velmi citlivě vnímá situaci 

ve skupině, střídá okamžiky emočního zasažení a racionální reflexe, zaznamenává 

okamžiky proměny postojů nebo jejich upevnění, zcela jasně vede děti k hlubšímu 

pochopení postavení handicapovaného jedince ve společnosti, přičemž zvolená literární 



 

 

látka i metodika stavby učebních celků mají v jejích rukách mnohdy charakter 

pedagogického díla účelně využívajícího uměleckých prostředků. 

V teoretické části si autorka vytváří dobrá východiska pro akční výzkum a prokazuje 

schopnost teoretického uchopení tématu. Teoretická i praktická část jsou funkčně 

provázány. 

 

Rezervy v práci vidím zejména v reflexi a hodnocení výzkumu. Autorka si stanovuje 

zajímavé výzkumné otázky, a přestože k odpovědím na ně získala akčním výzkumem z 

mého pohledu zajímavé podklady, při formulaci výsledků výzkumu je zcela nevyužila. 

Zcela nezodpovězena zůstala otázka první - autorka se v ní vztáhla k metodickým úskalím 

(tedy k obtížím spojeným s využitím metod dramatické výchovy), nikoli však k úskalím 

spojeným s látkou - tedy literární předlohou. Bylo by proto dobré, kdyby se k první 

otázce autorka vrátila ve své obhajobě: Jaká úskalí a jaké výhody nabízí umělecká 

literatura s tématem handicapu pro proces vedený metodami dramatické výchovy? 

Jistě by bylo vhodné při obhajobě využít zkušenosti s texty, s nimiž autorka 

pracovala v akčním výzkumu. 

 

Další otázka k obhajobě směřuje k věkovému zacílení lekcí. Jak vnímá s odstupem 

vhodnost tematického bloku vzhledem k věku účastníků? 

 

Třetí otázka k obhajobě: Zkuste popsat konkrétní pedagogické situace, při nichž jste 

zaznamenala proměnu postojů dětí. Zdůvodněte, proč podle vás k takovému 

okamžiku došlo a jak vnímáte jeho pedagogickou hodnotu. 

 

Práce je psána čtivě, s drobnými stylistickými chybami a odklony od naučného stylu. 

Zejména druhá okolnost je do značné míry zapříčiněna velkým osobním zaujetím autorky 

pro zvolené téma. 

I přes výše uvedené nedostatky považuji práci za velmi inspirativní a přínosnou pro práci 

s uměleckou literaturou a pro proces dramatické výchovy vedený v kontextu prvního 

stupně základní školy.  

 

   

Náměty k diskusi při obhajobě DP: viz výše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 



 

 

Podpis: 

 


