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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce má 95 stran včetně obsahu, úvodu, závěru, literatury, resumé a 
seznamů obrázků, tabulek a grafů. Svým obsahem je práce zaměřena na lidovou tvořivost, 
resp. na využití lidových zvyků a tradic v oblasti Člověk a svět práce. Velmi rozsáhlá je proto 
i první kapitola, která seznamuje čtenáře s lidovými zvyky a tradicemi v naší zemi. Tato 
kapitola má kompilační charakter, autorka se měla zaměřit na více literárních zdrojů. 
Následuje kapitola, která aplikuje jmenované zvyky a tradice do vzdělávací oblasti Člověk a 
svět práce. Otázkám tvořivosti, zkoumáním její úrovně a rozvoji se věnuje čtvrtá kapitola. 
Autorka diplomové práce zde popisuje projevy a úrovně tvořivosti ve vzdělávacím systému. 
V následující kapitole popisuje realizovaný výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda chlapci a 
děvčata disponují stejnou úrovní tvořivých schopností. Jako výzkumný nástroj byl vybrán 
Urbanův test tvořivého myšlení. V poslední kapitole své diplomové práce uvádí autorka 
pracovní náměty, které by mohly posunout úroveň tvořivých schopností na vyšší úroveň.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Autorka zpracovala diplomovou práci samostatně na základě dostupných informací a 
literatury. Uvedené pracovní náměty jsou z části převzaty, ale doplněny o vlastní poznámky. 
Autorka nepracuje na základní škole, tak neměla možnost všechny náměty v praxi vyzkoušet.   
 
Využitelnost v praxi 
V práci prezentované pracovní náměty jsou určitě zdrojem inspirace pro ostatní pedagogy a 
studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Pro širší pedagogickou veřejnost bude jistě zajímavá i 
prezentovaná zkušenost z testování tvořivých schopností a kapitola o lidových zvycích, kde 
autorka uvádí i méně známé svátky. 
 
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.  
 
Připomínky nebo otázky k doplnění 
 
Se kterým lidovým zvykem jste se při psaní diplomové práce setkala poprvé? 
Které výsledky při testování vás překvapily nejvíce? 
 
 
 



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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