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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce má 90 stran včetně obsahu, úvodu, závěru, literatury, resumé a  
seznamů obrázků. Práci doplňuje obrazová příloha v počtu 16 stran. Předložená diplomová 
práce je členěna na čtyři základní kapitoly. První kapitola popisuje lidové zvyky v kontextu 
historie, na tuto kapitolu navazuje druhá kapitola, která je zaměřena na identifikování 
lidových zvyků a tradic charakteristických pro Českou republiku. Další kapitola ukazuje 
začlenění tématu lidových zvyků do Rámcově vzdělávacího programu a následně i konkrétně 
do školního vzdělávacího programu. Poslední kapitolu lze považovat za velmi přínosnou, 
neboť obsahuje konkrétní pracovní náměty z oblasti lidových zvyků a tradic. Tyto náměty 
jsou členěny podle ročního období a jsou dobře a přehledně zpracovány. Tuto kapitolu 
doplňuje i obrazová příloha, kde jsou vlastní ilustrační fotografie nejen uvedených pracovních 
námětů, ale i další obrázky pro inspiraci.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe 
Autorka zpracovala diplomovou práci samostatně na základě svých zkušeností a kladnému 
vztahu k tomuto tématu. V práci popsané pracovní náměty jsou nápadité a lze je považovat za 
přínosné i pro rozvoj tvořivých schopností dětí. Některé náměty již autorka DP publikovala ve 
svých knihách.  
 
Využitelnost v praxi 
Uvedené pracovní náměty jsou určitě zdrojem inspirace pro ostatní pedagogy a studenty 
učitelství 1. stupně ZŠ, ale i pro širší pedagogickou veřejnost. Velmi zajímavé jsou i 
teoretické informace o lidových zvycích a tradicích na našem území.  
 
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 se vám zdá nejvhodnější pro děti v první třídě? 
Které importované svátky jsou ještě na ZŠ zdrojem inspirace pro manuální tvorbu? 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení 
Cíl diplomové práce byl splněn, zásady pro vypracování byly dodrženy. Práce prošla testem 
plagiátorství, uvedené citace a zdroje jsou v DP řádně označeny. 
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