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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 si jako cíl své bakalářské práce stanovila vyhodnotit rozdíl využívání metod dramatické
výchovy v lesní a běžné mateřské školce. S oběma typy mateřských škol má autorka osobní
zkušenost. 
V úvodu teoretické části  práce se autorka poměrně obsáhle věnuje specifikům předškolního
dítěte, tak velký prostor bych doporučovala věnovat spíše podrobnější charakteristice a vhledu
do problematiky lesních školek. V kapitole zaměřené na dramatickou výchovu a její uplatnění v
MŠ se autorka někdy více někdy méně úspěšně snaží propojit obecnou charakteristiku oboru
dramatická výchova s právě se specifiky využívání metod a technik dramatické výchovy při
práci s předškolními dětmi. V teoretické rovině se snaží autorka také nahlédnout na využívání
těchto metod v lesních školkách, bohužel posuzuje pouze vhodnost daného prostředí a to na
základě  pouze  jedné  definice,  zde  bych  též  doporučila  hlubší  analýzu  dané  problematiky.
Kapitolou  věnovanou  vhodným  literárním  předlohám  se  daří  autorce  funkčně  propojit
teoretickou a praktickou část práce.
V  úvodu  praktické  části  práce  jsou  jasně  vymezeny  výzkumné  otázky.  Podrobně  jsme
seznámeni  s  kontextem přípravy lekcí  a s charakteristikou obou skupin předškolních dětí,  s
kterými autorka realizovala lekce dramatické výchovy.
V závěru práce jsou výzkumné otázky jasně vyhodnoceny.

     Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Oceňuji kvalitní zpracování dramatických lekcí, jejich obsáhlé a kvalitní reflexe. 
Zvolené téma je velmi zajímavé, ale některé nedůslednosti, které se projevily již v teoretické
části práce, bohužel nedovolují hlubší analýzu zkoumaného problému. 

      
      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Shrňte jaké klady a zápory přináší realizace lekcí dramatické výchovy v lesní mateřské škole.
Co není schopna poskytnout běžná školka dětem na rozdíl od lesní školky a naopak, když učitel
při práci s těmito dětmi využívá metod a technik dramatické výchovy. 



Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


