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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce má 62 stran včetně obsahu, úvodu, závěru, literatury a resumé. 
Práce je zaměřena na vliv Vánoc na výběr pracovního námětu. Z počátku své diplomové 
práce popisuje diplomantka Vánoce v historickém kontextu, advent a štědrý den jako 
nejdůležitější období Vánoc, představuje vánoční symboly a zvyky. Vzhledem k tomu, že se 
Vánoce slaví v různých zemích různě, zmiňuje se i o oslavách Vánoc v některých zemích 
Evropy. Kapitola o neverbální tvořivosti je věnována definování tvořivosti a rozvoji tvořivosti 
v pracovních činnostech. V této kapitole jsou uvedeny i výsledky testování žáků Urbanovým 
figurálním testem tvořivého myšlení, které doplnila autorka DP svými postřehy z praxe. 
V poslední kapitole jsou uvedeny takové pracovní náměty pro práci s různými materiály, 
které přispívají k rozvoji tvořivosti u dětí mladšího školního věku. Pracovní náměty jsou 
doplněny vlastními fotkami.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Autorka zpracovala diplomovou práci samostatně na základě své praxe a kladnému vztahu 
k tomuto tématu. Kladně lze hodnotit reflexi autorky DP jako učitelky na výsledky testů 
tvořivosti.   
 
Využitelnost v praxi 
Pracovní náměty jsou inspirací pro ostatní pedagogy, jakož i informace o Vánocích a zvycích, 
které se k nim váží. Diplomantka zároveň ukázala různé možnosti, jak lze využít pracovní 
náměty pro rozvoj tvořivosti. 
 
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 
Který z uvedených pracovních námětů udělal dětem největší radost? 
Připravujete obdobné náměty také na Velikonoce? 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
Cíl diplomové práce byl splněn, zásady pro vypracování byly dodrženy. 
 
 
 



 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
       výborně. 
 
 
 
 
 
V Plzni dne: 19.4.  2017                                         Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.  
                        vedoucí práce                                                                                          
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