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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce má 58 stran textu včetně obsahu, úvodu, závěru, literatury a 
resumé. Příloha diplomové práce je v rozsahu 43 stran. Práce je zaměřena na zdobení 
vánočních stromků dětmi mladšího školního věku. V úvodu své práce se diplomantka zmiňuje 
o historii zdobení vánočních stromků, o vývoji, výrobě a změně podob vánočních ozdob. 
Popisuje i výrobu tradičních vánočních ozdob z vizovického těsta, kukuřičného šustí, 
perníčků, ale i skleněných ozdob. V poslední kapitole uvádí možnosti výroby vánočních 
ozdob dětmi, např. z přírodnin, papíru a dalších různých materiálů. V příloze jsou uvedeny 
konkrétní návody na výrobu vánočních ozdob, které jsou doplněny vlastním fotem. Ovšem 
propojení práce na uvedenou přílohu postrádám. Vzhledem k názvu práce bych také 
předpokládala, že v práci najdu ukázky ozdobených vánočních stromků na místo návodů na 
vánoční ozdoby. V práci není ani jedna ukázka ozdobeného vánočního stromku.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Autorka zpracovala diplomovou práci samostatně na základě své praxe. Pracovní náměty lze 
pokládat z velké části za originální a pěkné.  
 
Využitelnost v praxi 
Pracovní náměty na výrobu vánočních ozdob dětmi mladšího školního věku mohou být 
inspirací pro ostatní pedagogy, jakož i informace o tradicích zdobení stromku. Využitelnost 
uvedených pracovních námětů doplňují metodické pokyny uvedené u každého námětu.  
 
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 stránce splňuje předložená diplomová práce požadavky kladené na závěrečné 
práce tohoto typu. Po formální stránce obsahuje práce několik nepřesností – špatné číslování 
stran – strany před obsahem se sice nečíslují, ale započítávají; nepřehledně označená příloha 
bez odkazů uvedených v práci; nestandartní označení obrázků – obrázky nejsou číslovány, 
přestože v seznamu obrázků jsou čísla uvedena.  
 
Připomínky nebo otázky k doplnění 
 
Proč v diplomové práci není ani jedna ukázka celého ozdobeného vánočního stromku? 
Zdobíte s dětmi ve škole vánoční stromeček?  



Jak získáváte v předvánočním období plody jeřabin? 
 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
 
Cíl diplomové práce byl splněn částečně, viz. výše. Zásady pro vypracování byly dodrženy. 
 
 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
 
       výborně – velmi dobře. 
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