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Celkové hodnocení práce:
Volba tématu a typ diplomové práce:
Hodnotím pozitivně volbu tématu, které se zaměřuje na vzdělávání prostřednictvím
divadelního umění. Z této oblasti máme zatím jen málo dat z terénu tzv. divadelních dílen,
proto považuji za vhodný i zvolený typ DP (teoreticko-empirický projekt).
Komentáře k teoretické části:
• Autorka začíná teoretickou část vymezením terminologie v oblasti divadelního umění:
vyrovnat se s ní není pro její nejednoznačnost a obtížnost jednoduché, autorka se
však s tímto úkolem vyrovnala vcelku dobře. Následují kapitoly týkající se
edukačního potenciálu divadelního umění, práce s dětským publikem, specifiky práce
divadelního lektora, divadelních dílen a vztahu mezi institucí školy a divadlem.
Teoretická část končí cenným pohledem na současné výzkumy dané problematiky:
s výzkumem se v této oblasti začíná, proto i každá konkrétní informace zde uvedená
je užitečná.
• Přemýšlela jsem nad strukturou i výkladem v teoretické části: z hlediska subtémat tu
skoro nic nechybí, přesto mě napadá, zda by cesta od vymezení efektivnosti
vzdělávacích programů ke specifičnosti efektivnosti vzdělávacích programů
v divadelním umění a možnostem jejího zjišťování mohla přinést lepší konzistenci
textu a pro čtenáře jasnější linku, která vede k zaměření v empirické části. Autorka se
v teoretické části vlastně nijak bezprostředně ani efektivitou programů a přehledem
faktorů, které vstupují do hry o efektivitu, nezabývá (byť to má v názvu práce a tento
koncept je klíčový v jejím zacílení empirické části.). Soudím, že opora např. o článek
J.Průchy v Pedagogice (1990, snadno dohledatelný již při zadání klíčových slov) by jí
v mnohém napomohl při úvahách, jak zvládnout přesněji problematiku.
• Jádrovým konceptem v divadelním umění je umělecký zážitek a autorka se též
vyjadřuje o tom, že jeho zintenzivnění je smyslem i divadelních dílen: zřejmě by tedy
stálo za to se mu více věnovat v teoretických východiscích.
Komentáře k empirické části:
• Cíl empirické části je stanoven ve vztahu k účinnosti programů a názorů aktérů,
výzkumné otázky však předjímají, že by mohlo jít o celý proces práce s edukačním
potenciálem divadelních dílen (otázky Jakým způsobem využívají…)
• Výzkum pracuje s několika výzkumnými metodami a to u čtyř divadelních dílen
v různých divadlech. Jde tedy o výzkum velmi pracný. Pracné muselo být také
zjišťování odezvy dětí po delším časovém odstupu od dílny.
• Ne úplně přehledné pro čtenáře mi přijde zpracování výsledků výzkumu
(kódy/témata): např. s 64 (kódy FANTAZIE, témata: Nevidomí lidé mají fantazii…)
Snaha o přesnost se projevila „rozsekáním“ zjišťovaného: podle mého názoru se
tento přístup obrací proti sdělnosti zajímavých pohledů na práci s dětmi ve velmi
podnětném prostředí.
• Pozastavila jsem se také nad některými interpretacemi: „Respondenti nebyli schopni
na položenou otázku odpovědět tak, aby jejich hodnocení odpovídalo skutečnosti…
(s. 64)
• Zajímavě je vedena diskusní část diplomové práce, podle mého názoru přináší velmi
zajímavá pohledy na zjišťování efektivity (Upozorňuji např. na výrok Proboha, už zase
někdo, s. 110): chybí mu tu však celkové ohlédnutí za výsledky jiných průzkumyů
divadelních dílen a srovnání s výzkumem vlastním.
• Zdá se, že u závěrů Barboře Frančíkové došel dech…
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
• Šlo vám o zjišťování rezultátové nebo procesuální efektivity?

•
•

•
•

Autorka se vyjadřuje v textu několikrát různě ke smyslu divadelních dílen. Píše jasně,
že cíle jsou různé: je různý i smysl?
Jak autorka ví, že šlo o zcela nové poznání? (s. 58) A jde v dílnách hlavně o toto? Je
poznatek, že slepí lidé to mají těžké, dokladem o účinnosti dílny? Případně, že
přátelství je důležité (s.90)? A jak poznala, že děti rozvíjely smyslové vnímání (s.67,
106)? Tím, že v programu byly aktivity na smyslové vnímání?
Co je to ono naladění na představení? (Ptám se zejména ve vztahu k interpretacím
na s. 64)
Jaké výsledky vašeho zkoumání vám připadají nejcennější? C tedy říká čtenáři
příběh, složený na základě tematické analýzy?

Závěr posouzení diplomové práce:
Není sporu o tom, že se Barbora Frančíková snažila vyrovnat se svým úkolem poctivě. Záběr
na čtyři divadla a čtyři dílny se záměrem sledovat efektivitu vzdělávacích programů se mi zdá
být hodně náročný a soudím, že méně by bylo zřejmě více (např. případová metoda jednoho
divadla a jeho celková práce s dětským publikem): ale to již by bylo na jinou DP.
Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: v e l m i d o b ř e
(při výborné obhajobě nemám námitky proti klasifikaci výborně)
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