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Zam��ení a struktura práce 

P�edložená práce je zam��ena na tvo�ivé využívání odpadových materiál� v pracovních 

�innostech. Autorka diplomové práce ve své práci vychází z RVP, popisuje kompetence 

u�itele pracovních �inností, vysv�tluje kde se bere odpadový materiál a jak s ním zacházet. 

Zajímavá jsou i fakta o trvanlivosti odpad� a jejich recyklace. St�žejní �ást diplomové práce 

tvo�í nám�ty pro práci s odpadovým materiálem. Autorka zde uvádí 22 nám�t� pro práci 

s odpadovým a zbytkovým materiálem. Soubor nám�t� je dopln�n ješt� fotografiemi dalších, 

velmi podn�tných nám�t�.  

Úrove� samostatnosti a reflexe 
Autorka diplomové práce vycházela p�i psaní diplomové práce z vlastní zkušenosti a tvorby. 

Za velmi p�ínosné lze považovat soubor pracovních nám�t�, ke kterým autorka diplomové 

práce uvádí i vlastní reflexi z jejich realizace.  

Využitelnost v praxi 
P�edložená diplomová práce obsahuje mnoho zajímavých informací o vzniku a t�íd�ní odpadu 

a proto ji lze považovat za využitelnou v praxi. Za velmi inspirující lze považovat také soubor 

pracovních nám�t�, který m�že být zdrojem inspirace a motivace pro širokou pedagogickou 

ve�ejnost i studenty pedagogických fakult.  

Práce s prameny 
Autorka diplomové práce prokázala p�i psaní diplomové práce schopnost vyhledávat pot�ebné 

informace v dostupné literatu�e a dalších zdrojích a tyto informace dokázala vhodn� využít p�i 

psaní diplomové práce. 

Jazyková a formální úrove�
Po jazykové a formální stránce spl�uje p�edložená diplomová práce požadavky kladené na 

diplomovou práci. V práci se objevují jen drobné formální nedostatky (�íslování stránek, 

�árky, apod.), n�které fotografie jsou ve snížené kvalit�, která je pov�tšinou zp�sobena 

focením proti sv�tlu. 

P�ipomínky nebo otázky k dopln�ní 
P�i obhajob� bych ráda, aby autorka p�edložené diplomové práce uvedla, který z uvedených 

pracovních nám�t� ona sama považuje za nejzajímav�jší a pro�, a který pracovní nám�t se 

zdál nejzajímav�jší d�tem. 



Spln�ní cíl� a výsledné hodnocení 
Cíl diplomové práce byl spln�n, zásady pro vypracování byly dodrženy. 

Práci doporu�uji k obhajob� a hodnotím 

     výborn�. 
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