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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce má 87 stran včetně obsahu, úvodu, závěru, literatury, resumé a 
seznamů obrázků, tabulek a grafů. Práce obsahuje ještě dalších 12 stran příloh. Celá práce je 
zaměřena na rozvoj manuálních dovedností pomocí výukových projektů. Práce začíná 
kapitolou o významu výukových projektů z hlediska historického kontextu. Následuje 
kapitola, která prezentuje postupné začleňování pracovní výchovy do vzdělávacích soustav,  
i proměnu pracovní výchovy v Českém školství. Ve třetí kapitole popisuje autorka diplomové 
práce vztah manuální dovednosti a tvořivosti. V této kapitole jsou také prezentovány výsledky 
originálního a rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit vztah tvořivosti a dovednosti. 
Poslední kapitola popisuje výukový projekt „Děti pomáhají dětem“. Popis projektu je doplněn 
vlastními fotografiemi z jeho realizace. V příloze jsou prezentovány ukázky testovacích listů, 
scénáře k realizaci projektů i fotografie zachycující výsledky projektu.   
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Autorka zpracovala diplomovou práci samostatně na základě své praxe a kladnému vztahu 
k tomuto tématu. V práci popsaný projekt je doplněn o vlastní postřehy a doporučení, jakož i 
samostatně vytvořenou metodiku pro realizaci projektů. Kladně lze hodnotit i realizovaný 
výzkum úrovně tvořivých schopností a úrovně manuálních dovedností. 
 
Využitelnost v praxi 
V práci prezentovaný výukový projekt je velmi dobrou inspirací pro další pedagogy. 
Diplomantka zde textem i výsledky výzkumu poukázala na důležitost manuálních dovedností 
a tvořivosti při pracovních činnostech na prvním stupni základní školy a ukázala i způsob, jak 
si u dětí tuto úroveň ověřit. Svoji práci prezentovala na mezinárodní studentské konferenci 
Olympiáda techniky Plzeň 2017, kde se umístila na jednom z předních míst i v tak silné, 
mezinárodní konkurenci.  
 
Práce s prameny 
Autorka diplomové 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 diplomová práce požadavky kladené na 
závěrečné práce tohoto typu. V práci se objevují pouze malé formální nepřesnosti. 
 
Připomínky nebo otázky k doplnění 
 
Jaký jiný projekt jste s dětmi ještě realizovala?  
Co bylo pro vás nejobtížnější při plánování a realizaci projektů? 
 



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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