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Zaměření a struktura práce 
Práce se zaměřuje na Velikonoční zvyky a tradice.  V první části práce obsahuje všechny teoretické 
poznatky především o původu a významu Velikonoc. Obsahuje také velký přehled hlavních symbolů 
Velikonoc (10) a jejich význam a využití dříve a dnes. Součástí je rozsáhlé porovnání Velikonoc v ČR a 
zahraničí (18 států). V druhé části (praktická) obsahuje kvantitativní průzkumné šetření zabývající se 
dodržováním tradic (např. výsledky dodržování tradic, pohled na úpadek tradic, znalosti o původu 
Velikonoc s doplňkovými otázkami týkající se respondentů, jakou mají lidé představu o Velikonocích a 
co pro ně znamenají atd.). Na konci diplomové práce se nachází 12 námětů na výuku vhodných pro 
1. st. ZŠ. 

Úroveň samostatnosti a reflexe 
Práce je velmi rozsáhlá (79 stran), obsahuje vlastní průzkumné šetření a náměty. Náměty jsou 
inspirovány z internetu, ale byly z toho vytvořeny vlastní a testovaly se. Studentka provedla vlastní 
průzkumné šetření. Vzhledem k vzorku zvolila studentka vhodnou prezentaci výsledků. Vzorek 
respondentů je dostatečný pro DP, ale není reprezentativní pro celou ČR.  

Využitelnost v praxi 
Teoretická část (jak se slaví Velikonoce) je vhodná pro načerpání znalostí a inspirací pro činnosti na ZŠ. 
Část teoreticko-praktické se zabývá oslavami Velikonoc a také jako upozornění, že by se měly tradice 
více obnovovat, aby nezanikly.  

Práce s prameny 
Práce obsahuje velké množství pramenů jak knižních, tak i elektronické (články vědecké i nevědecké). 
Z důvodu dohledání dodržování byly použity i zdroje, které by se nehodily běžně do DP, avšak zde je to 
přípustné vzhledem k tématu. 

Jazyková a formální úroveň 
Jazyková úroveň je odpovídající pro DP. V práci nebyly nalezeny pravopisné a typografické chyby. 

Připomínky nebo otázky k doplnění 
--- 

Splnění cílů a výsledné hodnocení  
Práce naplnila všechny cíle i zásady pro vypracování, a to ve velkém rozsahu. 

Studentka se účastnila s prací na soutěži SVOČ (oddělení KMT-T). 
Studentka publikovala abstrakt ve sborníku abstraktů mezinárodní konference Olympiáda techniky 
2019. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím – výborně 
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