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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:  

Práce Gabriely Zoubkové přináší velmi zajímavé argumentační obohacení pro obhajobu 

místa dramatické výchovy v kurikulu školy. Autorka ve své práci srovnává úroveň 

morálního vědomí žáků 3. a 5. tříd na škole s dramatickou výchovou a na škole, kde se 

dramatická výchova nevyučuje. Jako nástroj výzkumu využívá Piagetem navržený a 

ověřený set příběhů a aplikuje ho na čtyři školní třídy. Odpovědi dětí na otázky související 

s příběhy vyhodnocuje s oporou o odbornou literaturu a vyvozuje úroveň morálního 

vědomí pisatelů. Jako základní proměnou sleduje právě uplatňování postupů dramatické 

výchovy ve třídách a ptá se, nakolik může být dramatická výchova facilitačním nástrojem 

při přechodu dětí na úroveň autonomní morálky. Autorka si je vědoma, že se jí zjištěné 

výsledky opírají o malý vzorek, je si vědoma i mnoha dalších proměnných, které mohou 

výstupy ovlivnit, přistupuje proto k výsledkům kriticky, vztahuje je k jedinečnosti vzorku, 

brání se velkým zobecněním, je si vědoma měkkosti zjištěných dat. I přes tato úskalí 

výzkumu došla k velmi zajímavým výsledkům, podporujícím předpoklad, že dramatická 



 

 

výchova napomáhá mravnímu rozvoji dětí. V závěru práce vyhodnocuje stanovené 

hypotézy a výzkumné otázky, přičemž si je vědoma, že jí navržený design výzkumu 

odpověď na jednu z otázek nedává. To dokazuje kritický přístup k výzkumu i zjištěným 

datům. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou, obě části jsou ústrojně 

propojené, vytvářejí logický celek, teoretická část dokazuje zevrubnou orientaci autorky 

v tématu a schopnost pracovat s odbornými koncepty autorsky. 

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

ale nezpochybňují autorčinu schopnost vyjadřovat se odborným jazykem. 

Práci považuji za velmi přínosnou v oblasti oborové argumentace.  

 

   

Náměty k diskusi při obhajobě DP:  

Jaké další výzkumné otázky a cesty byste navrhovala pro navazující výzkum? 

Dílčí otázka: Vysvětlete své tvrzení ze strany 37: „ Negativně naopak v dramatické 

oblasti působí spojování tvořivosti s nadprůměrnými, jedinečnými výkony.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:    ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 

Podpis: 

 


