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 Předložená diplomová práce má 56 stran textu. Je členěna na úvod, šest kapitol  
a závěr.  
 Ve své diplomové práci popisuje autorka nejdříve postavení pracovních činností  
ve vyučovacím procesu, včetně role učitele. Následuje kapitola věnovaná didaktickým 
prostředkům, zejména materiálním didaktickým prostředkům a učebním pomůckám. Autorka 
diplomové práce zde uvádí kritéria dělení těchto pomůcek dle různých autorů. V závěru 
kapitoly popisuje funkci učebních prostředků a jejich specifikaci. Zde bych jen upřesnila, že 
látkové tabule mají již spíše svoji éru za sebou. V této kapitole by ale bylo určitě vhodné 
zdůraznit roli počítačů jako jedné z možností didaktických prostředků.  
 V kapitole Didaktické zásady jsou podrobně rozebrány jednotlivé zásady, kterými by 
se měl učitel v edukačním procesu řídit. Důležitou součástí výuky na základní škole jsou  
i mezipředmětové vztahy, které zde autorka diplomové práce taktéž zmiňuje.  
 V další kapitole rozebírá diplomantka vývoj žáka mladšího školního věku, jak  
po stránce tělesného vývoje, tak i po stránce psychického, pohybového a sociálního vývoje. 
Zde by bylo možná vhodné doplnit kapitolu i o rozbor vývoje v oblasti psychomotorické.  
 V šesté kapitole je popsána výroba didaktických pomůcek, které diplomantka sama 
navrhla a zhotovila. Pomůcky rozdělila do tří skupin podle oblasti, kterou má pomůcka 
rozvíjet (hudební, pohybové a kognitivní). Každý návrh je doplněn o doporučený ročník, pro 
který je výroba vhodná, o časovou dotaci, pracovní postup, doporučené využití při práci 
s dětmi mladšího školního věku a vlastní foto. Uvedené náměty lze hodnotit kladně a celá 
kapitola by mohla být motivací i pro pedagogy z praxe.   
 
Předložená práce je po obsahové a formální stránce dobře zpracována, diplomantka prokázala 
svoji schopnost vyhledávat potřebné literární zdroje a ty dále zpracovávat pro dané téma.  
 
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě a hodnotím  
 

výborně. 
 
Při obhajobě bych ráda, aby autorka diplomové práce odpověděla na tyto otázky: 
 
Jakou didaktickou pomůcku byste navrhla pro rozvoj psychomotorických dovedností? 
Setkala jste se při své praxi v Anglii s některými netradičními pomůckami? V případě, že ano, 
tak s jakými?  
 

 
 
 
V Plzni, dne 2. dubna 2013                                        Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. 
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