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Zaměření a struktura práce  
Předložená diplomová práce je zaměřena na práci s modelovací hmotou v pracovních 
činnostech na 1. stupni ZŠ. Práce je členěna do pěti základních kapitol, které jsou zaměřeny 
na postavení pracovních činností v RVP, přehled modelovacích hmot, včetně informací o 
práci s nimi. Jsou zde prezentovány výsledky průzkumu zaměřeného na využívání 
modelovacích hmot na 1. st. ZŠ. Výsledky průzkumu jsou přehledně zpracovány do grafů. 
V dalších kapitolách jsou uvedeny příklady vyučovacích hodin a náměty pro práci 
s modelovací hmotou.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Předložená diplomová práce je zpracována nejen na základě získaných informací, ale hlavně 
na základě vlastních autorčiných zkušenostech s modelovací hmotou. Každý uvedený námět 
přináší zároveň i mnoho vlastních postřehů a doporučení.  

Využitelnost v praxi 
Uvedené pracovní náměty jsou velmi zajímavé a atraktivní pro práci s modelovací hmotou na 
1. st. ZŠ. Předloženou diplomovou práci lze rozhodně doporučit nejen studentům 
pedagogických fakult, ale i učitelům z praxe, kteří z oblasti práce s modelovací hmotou moc 
námětů k dispozici nemají.  
 
Práce s prameny 
Vzhledem k tomu, že dostupné literatury o modelovacích hmotách na našem knižním trhu 
není mnoho, musela autorka DP vyhledávat informace i v jiných zdrojích. Při vyhledávání 
informací prokázala velkou míru samostatnosti a získané informace dokázala vhodně 
aplikovat v praxi.  
 
Jazyková a formální úroveň 
Po jazykové a formální stránce splňuje předložená diplomová práce požadavky kladené na 
diplomovou práci.  
 
Připomínky nebo otázky k doplnění 
Při obhajobě bych ráda, aby autora sdělila porotě, se kterou modelovací hmotou pracují děti 
na 1. stupni ZŠ nejraději.   
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
Cíle diplomové práce byly splněny, vypracování diplomové práce odpovídá zadání diplomové 
práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím     výborně. 
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