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Diplomantka Milena Jedličková se ve své diplomové práci zabývá jemnou motorikou dítěte 

předškolního věku a jejím rozvojem pomocí vybraných pracovních technik. Práce má rozsah 

82 stran včetně seznamu použitých informačních zdrojů, seznamu příloh a dále 45 příloh, 

které jsou pevně svázány s textem práce. V seznamu použitých informačních zdrojů je 

uvedeno 56 titulů publikací a pedagogických dokumentů a 7 informační zdrojů 

elektronických. Práce obsahuje úvod, dále je rozdělena do dvou hlavních částí a to na 

teoretická východiska a na část výzkumnou.  

 

Teoretická východiska autorka rozdělila do dvou základních kapitol a ty do subkapitol. 

V první kapitole autorka přehledně podává informace o textilních materiálech, technikách 

ručního zpracování textilních vláken, textilních technikách včetně tradičních. Analyzuje 

využívání pracovních technik (podle autorky ručních prací) s textilními materiály ve výchově 

a vzdělávání dětí. Uvedené dává do souvislostí s Rámcovým vzdělávacím programem 

předškolního vzdělávání (RVP PV). Ve druhé kapitole pojednává o motorice, jemné motorice 

z pohledu specifik dětí předškolního věku v kontextu s vývojem ruky – horní končetiny. Podle 

mého názoru se předložený materiál autorce podařil zpracovat celkem přehledně, výstižně, 

s využitím vhodných citací a s dostatečnou vypovídající hodnotou. Přiměřeně nastínila 

teoretické základy řešeného tématu práce.  

 

V praktické výzkumné části, kterou autorka rozdělila do čtyř kapitol, formuluje cíl včetně cílů 

dílčích, dále úkoly a hypotézy práce vztahující se k nezájmu o tradiční činnosti (ruční práce) 

a k rozvoji jemné motoriky pomocí vybraných činností s textilními materiály. Ve výzkumné 

části je připraveno a provedeno dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat informace 

o zařazování vhodných pracovních technik s textilními materiály v mateřské škole a dále na 

názory vyučujících na aktuálnost těchto technik. Pedagogický výzkum vztahující se 

k možnostem rozvíjení jemné motoriky v mateřské škole je sice proveden na malém vzorku 

a jeho výsledky nemají obecnou platnost, přesto jím autorka prokázala, že pomocí vhodně 

volených pracovních technik lze rozvíjet jemnou motoriku dětí předškolního věku. Vše je 

podle mého názoru na odpovídající úrovni a je možno kladně hodnotit. 

 

U obhajoby by měla autorka objasnit, proč využívala termín ruční práce.   

 

Lze konstatovat, že zadání diplomového úkolu bylo splněno. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 12. 2010                                                                 Ladislav Reitmayer 

 


