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Diplomová práce (DP) Mileny Jedličkové má 80 stran a 45 příloh. Přílohy vhodně doplňují 

teoretickou i výzkumnou část DP, dokumentují  postup autorky při výzkumném šetření a 

použité prostředky. Součástí přílohy jsou dále  tabulky s výsledky použitých testů. 

Téma DP autorka zvolila na základě osobní zkušenosti a erudice v oblasti využívání různých, 

i méně obvyklých, technik zpracování textilních materiálů a zkušeností z víceleté praxe 

učitelky v mateřské škole. Obě tyto okolnosti velmi pozitivně poznamenaly práci na zadaném 

tématu  a zaměření výzkumného šetření především na možnosti rozvíjení jemné motoriky a 

grafomotoriky dětí v období před nástupem do základní školy. 

V první části DP jsou zpracována potřebná teoretická východiska. V 1. kapitole se uvádí  

základní informace o textilních materiálech a technikách ručního zpracování textilních vláken. 

Dále autorka analyzuje využívání ručních prací s textilními materiály ve výchově a 

vzdělávání dětí v minulosti i v současnosti, místo těchto činností v RVP PV,  v alternativních 

školách  a v ergoterapii. S ohledem na téma DP je  2. kapitola teoretické části práce věnována 

specifikům dětí předškolního věku, především vývoji  motorických dovedností,  poznávacím 

procesům a souvislostí s vývojem horních končetin. Autorka prostudovala základní 

informační zdroje vhodné pro pedagogy a přehledně vybraná témata zpracovala. Respektovala 

přitom ČSN pro bibliografické citace- jak při uvádění odkazů, tak při citaci informačních 

zdrojů. 

Druhá část, označená jako část výzkumná, je zpracována v souladu s doporučeními pro 

empirický pedagogický výzkum. Autorka připravila a realizovala dotazníkové šetření, jehož 

cílem bylo zjistit stav zařazování vybraných technik práce s textilními materiály v MŠ a 

názory pedagogů těchto škol na jejich aktuálnost  v současném předškolním vzdělávání. 

Velmi cenný je akční výzkum provedený  podle zásad pedagogického experimentu. 

S ohledem na poměrně vzácné zařazování pedagogického experimentu do praxe empirického 

pedagogického výzkumu, je potřeba tuto část  DP velmi pozitivně hodnotit. Získané výsledky  

nelze, s ohledem na malý počet účastníků pokusu, zevšeobecňovat. Potvrzují však opakovaně 

získanou zkušenost, že vhodně volené, dobře připravené a děti aktivizující praktické činnosti 

mohou pozitivně ovlivnit  rozvoj různých stránek osobnosti dětí. 

M. Jedličková splnila v celém rozsahu zadané úkoly. Od zadání DP pracovala soustavně, 

samostatně, pravidelně vedoucí DP o své práci informovala, průběžně uváděla výsledky  

výzkumného šetření a  konzultovala  případné problémy Použité metody práce a zpracovaný 

program činností pro experimentální skupinu dětí jsou  validní pro zvolený cíl práce a 

formulované hypotézy. 

Autorka prokázala schopnost vyvodit ze zjištěných výsledků pedagogicky cenné závěry. 

Považuji proto její práci za přínosnou i pro pedagogickou praxi. 

Při obhajobě doporučuji hlouběji analyzovat v DP uvedené závěry o možnostech a bariérách  

využívání hodnocených praktických činností dětí v MŠ a navrhnout případné zjednodušení 

vybraných činností tak, aby je bylo možné realizovat v rámci  běžného programu MŠ. 

Diplomovou práci  M. Jedličkové považuji za plně vyhovující požadavkům na DP po stránce 

obsahové i formální. 
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