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Zaměření a struktura práce 

Práce se zaměřuje na využití textilních materiálů na 1. st ZŠ z několika pohledů. Na začátku 

nacházíme vývoj řemesel od pravěku po novověk. Je zde popsána velmi obsáhle teorie o vývoji 

textilních materiálů a jejich zpracování v historickém kontextu. Nechybí ani pohled na pracovní 

výchovu a její začleněni v RVP, ŠVP a konkrétní ŠVP u vybraných škol. Velmi podstatná je i 

kapitola o pracovní výchově v dějinách v souvislosti vzniku alternativních škol.  Na konci je 

praktická část – návrhy využití textilních materiálů na 1. stupni ZŠ.  

Práce má celkem 71 stran bez příloh a obsahuje 84 obrázků/fotek z vlastního zdroje. 

 

Úroveň samostatnosti a reflexe 

Studentka zpracovala uvedenou literaturu do vhodně uspořádaných kapitol týkající se vzniku a 

vývoje řemesel, textilních materiálů a zpracování, pracovní výchovy v historii a obsah pracovní 

výchovy v RVP a ŠVP. Na základě literatury a vlastních zkušeností pak vytvořila i praktickou 

část s mnoha ověřenými nápady na činnosti. Všechny použité obrázky/fotografie jsou vlastní. 

 

Využitelnost v praxi 

Práce nachází přínos pro učitele zabývající se touto tématikou. Obsahuje vhodné tipy, jak 

zařadit textil do pracovních činností na 1. st. a to včetně odůvodnění, proč by tam měl být 

zařazen. Jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. Čtenář je nejprve seznámen s potřebnou 

teorií a pak následuje její využití. Praktická část s ukázkami je samozřejmě využitelná i 

samostatně.  

 

Práce s prameny 

Práce obsahuje většinu českých zdrojů, až na jeden zahraniční internetový zdroj. Povaha zdrojů 

je vhodná pro DP. Zdroje jsou využívány převážně jako zdroj informací a k parafrázování. 

Způsob citování a odkazování je v pořádku. 

 

Jazyková a formální úroveň 

Jazyková úroveň odpovídá DP. Práce obsahuje jen drobné a typografické chyby  v minimálním 

počtu. Formátování a vzhled práce je v souladu s pokyny pro vypracování DP mimo položku: 

na DVD chybí originální dokument textového editoru.  

 

Připomínky nebo otázky k doplnění 

Vzhledem k všeobecně známým zkratkám nemusela práce obsahovat seznam zkratek.  

Otázka: Jak motivujete chlapce k činnosti s textilem? Nečiní to potíže? I na fotkách v práci 

vidíme převážně dívky.  

 

 

 

 



Splnění cílů a výsledné hodnocení 

Cíle práce a pokyny k vypracování byly splněny v plném rozsahu. Kvalita práce je 

nadstandardní.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím – výborně.  
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