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Zaměření a struktura práce 
Předložená bakalářská práce má 69 stran včetně uvedeného obsahu, úvodu, závěru, literatury, 
resumé a příloh. Práce je zaměřena na využívání modelovacích hmot v mateřské škole. Je 
rozdělena na sedm kapitol, úvod a závěr. První kapitoly jsou věnovány charakteristice 
pracovních činností v předškolním zařízení s orientací na modelovací hmoty. V dalších 
kapitolách nalezne čtenář přehled modelovacích a licích hmot využívaných v MŠ. V kapitole 
o využívání modelovacích hmot jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které odhalilo 
nejen které hmoty jsou v MŠ nejvyužívanější, ale také způsoby motivování dětí pro tuto práci, 
činnosti a hodnocení výrobků. V poslední kapitole je uveden soubor pracovních námětů pro 
práci s modelovacími hmotami, který je doplněn vlastními fotografiemi výrobků.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Při psaní bakalářské práce vycházela autorka z dostupné literatury, kterou doplnila o vlastní 
vzhled na danou problematiku, průzkum četností využívání modelovacích hmot a vlastní 
pracovní náměty, které autorka BP realizovala s dětmi v MŠ.  
 
Využitelnost v praxi 
Inspirací pro další pedagogy jsou rozhodně uvedené pracovní náměty. Jako inspiraci pro další 
výzkumnou práci lze použít i výsledky dotazníkového šetření.  
 
Práce s prameny 
Autorka bakalářské práce prokázala schopnost vyhledávat potřebné informace v dostupné 
literatuře a dalších informačních zdrojích a tyto informace dokázala vhodně využít při psaní 
své práce.  
 
Jazyková a formální úroveň 
Po jazykové a formální stránce splňuje předložená bakalářská práce požadavky kladené na 
závěrečné práce tohoto typu.  
 
Připomínky nebo otázky k doplnění 
Se kterou modelovací hmotou se vám osobně s dětmi nejlépe pracovalo a proč? 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
Cíl bakalářské práce byl splněn, zásady pro vypracování byly dodrženy. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
       výborně. 
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