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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: 

 

Pro zpracování daného tématu práce byla autorka motivována svou praxí třídní učitelky a svou 

pozitivní zkušeností s využíváním metod a technik dramatické výchovy /dále jen DV/ pří výuce.  

V teoretické části práce vymezuje na základě několika odborných zdrojů pojem DV a její 

metody a techniky, je zpracováno velmi podrobně. Teoretické poznatky porovnává autorka se 

svou osobní zkušeností z praxe v několika ZŠ a své osobní praxe. Dalším předmětem analýzy 

jsou cíle, obsah a reflexe DV. V kapitolách věnovaných DV a literární výchově a jejich pojetí 

v rámci RVP bohužel velmi minimálně autorka reflektuje danou problematiku, jedná se ve větší 

míře o opis jednotlivých částí daného dokumentu.  

V praktické části práce autorka zkoumá metodami akčního výzkumu, zda DV prostřednictvím 

svých metod a technik přispívá při literární výchově k lepšímu porozumění dané literární látce. 

Autorka prověřuje na základě vyhodnocování stanovených hypotéz. Tyto hypotézy jsou 

vyhodnocovány na základě testů a zanesení výsledků testů do grafů.  

V textu praktické části bohužel není dostatečně odlišeno, co je popis aktivit, co použitý text, co 

výpověď dětí. Vlastní harmonogram aktivit je funkční, nabídka metod a technik DV je pestrá a 

jejich výběr odpovídající dané věkové kategorii. Všechna probíraná témata jsou aktuální      

/ lenost, strach, závislost na mobilu/. Přesto bych doporučila realizovat méně tematických celků  

a opřít se o kvalitnější a hodnotnější literární předlohu.  

I když autorka zbytečně v textu znovu popisuje obsah pohádek a motivaci pro jejich výběr a 

znovu uvádí použitý text, hodnotím kladně, že nám umožňuje porovnat průběh hodiny čisté 

literární výchovy a hodiny s DV. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

V hodinách se pracuje s texty pouze jedné autorky, o kvalitě a literární hodnotě těchto textů by 

se dalo polemizovat. Právě výběr textů jako předlohy pro dramatickou práci v hodinách literární 

výchovy vnímám jako velmi problematický. Děj veršovaných pohádek je velmi prvoplánový, 

v mnoha místech je děj nelogický atd.. Při práci s dětmi dané věkové kategorie by bylo možné 

použít texty kvalitnější a náročnější.  

Na některých místech v textu práce je nedůsledně realizována korektura /str. 40,…jsou na to 

hrdý…/, často se objevují výrazy obecné češtiny a slovní spojení nevhodná pro text diplomové 

práce /str. 45,…děti mě dostaly…/. 

      



       

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 

Odůvodněte výběr dané literární předlohy pro práci v hodinách, a v čem vidíte literární kvalitu 

daných veršovaných pohádek? 

 

Jakým způsobem a za použití jaké metodologie by bylo možné potvrdit či vyvrátit poslední Vaši 

hypotézu, týkající se spokojenosti dětí s výukou? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                         NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 
 

 

 


