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Zaměření a struktura práce 
Práce se prakticky sestává ze dvou částí. Teoretické a praktické. Teoretická část sumarizuje 
dosavadní poznatky, praktická část je plná námětu na výrobky a činnosti. Struktura výrobků a 
činností je vždy stejná, materiál, pomůcky, postup, zhodnocení (někde spíše formální, str. 24). 
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Diplomová práce vychází jednoznačně z praxe. Studentka chce inovovat a přinést nové 
pohledy na věc. Studentka zejména v praktické části reflektuje plánované nebo realizované 
aktivity. 
 
Využitelnost v praxi 
Práce je dobře využitelná v praxi 1. stupně ZŠ, přináší několik zajímavých námětů pro ostatní 
učitele, i když je koncipována na konkrétní kraj a lokalitu. 
 
Práce s prameny 
Práce s prameny je pouze v teoretické části, zdroje aktuální, ovšem pouze české. 
    
Jazyková a formální úroveň 
Ano opravy trvaly je opravdu tvrdé y (str. 28). V práci se vyskytuje několik málo 
typografických chyb (str. 25) Zjevné pravopisné chyby nejsou identifikovány. Proč však 
budeme zapalovat i svojí maminku? (str. 48). S dětmi jsou bezpečnostní opatření… (str. 16) 
Kvalita obrazové dokumentace je velice špatná, ani ne rozlišením, ale nekvalitním tiskem 
(všude jsou přes obraz čáry). Je s podivem, že diplomantka do své kvalifikační práce nechce 
investovat 200 Kč navíc za odpovídající barevný tisk. Jazyk práce je decentně citově 
zabarvený.  
 
Připomínky nebo otázky k doplnění 
Na str. 36 studentka zmiňuje aktivitu kreslení do sněhu a koulování, mají tyto aktivity nějaký 
didaktický přesah? Jak a čím si představuje studentka malování do sněhu? Pojem lepidlo je 
celkem široký, s jakými lepidly studentka pracuje a jaké konkrétně použije na housenku? 
Znám kolektivní výrobu náramků z gumiček a ještě se nestalo, aby žáci diskutovali 
o tématech uvedených studentkou na str. 36. Jak je k tomuto bude stimulovat? 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
Práci doporučuji k obhajobě s výchozí známkou velmi dobře. 
 
 
 
 
V Plzni dne 23. 5. 2015       Mgr. Jan Krotký 


