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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce je zaměřena na práci s papírem v pracovních činnostech na 1. st. 
ZŠ. Autorka diplomové práce popisuje v teoretické části význam papíru pro lidstvo, 
vysvětluje co je to papír z hlediska technologie výroby. Podrobně se se zabývá historií výroby 
papíru v jednotlivých částech světa. Velmi podrobná je též kapitola o druzích papíru. Poslední 
kapitola se zabývá praktickým využitím na malotřídní škole. Autorka DP zde uvádí nejen 
jednotlivé činnosti pro práci s papírem, ale i konkrétní návody a metodické pokyny pro práci 
v malotřídní škole.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Autorka diplomové práce vycházela při psaní diplomové práce nejen z teoretického základu o 
výrobě papíru, ale převážně z vlastní zkušenosti a tvorby.  
 
Využitelnost v praxi 
Hlavní přínos předložené diplomové práce lze spatřit v metodickém rozpracování 
jednotlivých námětů pro práci s papírem dle obtížnosti právě pro využití v malotřídní škole. 
Uvedené náměty jsou doplněny vlastními fotografiemi (41 foto) a hodnocením konkrétních 
prací. Velmi pěkně je zpracována i teoretická část a tudíž může posloužit jako zdroj informací 
pro studenty i pedagogy.  
 
Práce s prameny 
Autorka diplomové práce prokázala schopnost vyhledávat potřebné informace v dostupné 
literatuře a tyto informace dokázala uplatnit při psaní diplomové práce.  
 
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 se autorka předložené diplomové práce vyjádřila, který 
z uvedených pracovních námětů ona sama považuje za nejzajímavější a proč, a který pracovní 
námět se zdál nejzajímavější dětem a proč. 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
Cíl diplomové práce byl splněn, zásady pro vypracování byly dodrženy. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
 
     výborně. 
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