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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:  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): Místy 

nespisovný, až 

obhroublý 

jazyk…“byla 

velká sranda je 

pozorovat…“ 

(str.45)  „Protože 

žáci byli úplně 

hotoví…“ (str.50) 

aj. „Žáci byli 

hodně ukecaní“ 

(str.65) 

Nevyhovuje 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 

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: 

 
Diplomová práce Lenky Hájkové je věnována využití dramatické výchovy v hodinách 

literární výchovy ve 2. třídě. Teoretická část obsahuje zpracování jak dramatické výchovy, 

tak literární výchovy a tvoří adekvátní zázemí pro praktickou část. 

V praktické části zkoumá diplomantka rozdíly v zapamatování učiva u žáků, kteří 

pracovali metodami DV, a u žáků, kteří prošli běžnou výukou literární výchovy. Zásadním 

problémem  praktické části je, že pracuje autorka s texty R. Suché, které jsou spíše 

prvoplánovými veršovánkami. Využité předlohy postrádají skutečnou literární hodnotu. 

Při zpracování lekcí s využitím DV postupuje autorka výborně, využívá vhodně spektrum 

technik dramatické výchovy adekvátně k času, věku dětí, jejich zkušenostem s DV, a 

zvoleným úkolům. 

Hodiny, odučené v praktické časti DP, jsou dobře reflektovány, a zdařile zachycují tvorbu 

dětí během aktivit. Bohužel neobsahují reflektivní uvažování autorky. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 
V teoretické části se objevují výrazné nepřesnosti. A to jak v terminologii, např. „Svými 

slovy řečeno metoda je činnost díky, které si žáci osvojují učivo. A technika je typ 

metody. Obsah metody a techniky někdy splývají.“ (str.11) tak i v citacích. Např. na str. 

30 je neukončená citace s uvedením jména, nikoliv však zdroje, na str. 31citaci chybí 

začátek aj. Text je místy bezdůvodně zvýrazněn tučně (např. str.31,36 aj.). 

Autorka formulovala pro výzkumnou, respektive praktickou, část své práce pět hypotéz. 

V tomto množství se poněkud rozmělnilo zacílení práce k jednomu, zcela konkrétnímu, 

výzkumnému problému. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
 Definujte pojmy metoda a technika a vztah mezi nimi. 

 Vysvětlete konkrétně pojem velká literární myšlenka, o které se poněkud nekonkrétně 

zmiňujete ve své práci. Jak se vztahuje velká literární myšlenka k praktické části DP? 

 Co Vás vedlo k práci se zvolenými texty? V čem spatřujete jejich literární hodnotu? 

 
Doporučuji k obhajobě:     ANO     NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Mgr. Radmila Svobodová 


