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Předložená diplomová ptáne má 92 stran. Je rozdělena na čast teoretickou a
praktickou.

Pryní kapitola se zabyvá qýchovou avr'děIáváním na zakJadru škole praktické. Je zde
popsríno lehké mentrílní postižení, kognitivní procesy mentalně postižených, výchova
avzdě|ávání v základní škole praktické a jejich priority.

P.ohá kapitola popisuje pracovní vyrrčování na zéMadni škole praktické, zejména
oblast Člověk a svět prace.

Následující kapitoly jsou věnoviány pracovnímu vnrčovríní na praktické škole.
Autorka diplomové gráce zde popisuje plánovací činnost učitele, organizačď fo*y,
vyučovací metody. Zvlaštnipozornost věnuje motivaci těchto žáki,která3e v teto škole velmi
důležitrí. Za přínosnou lze povaŽovď podkapitolu o demotivaci žáků, která se objewje ve
výuce poměmě často, ale jen ňídkabývá konkrétně specifikována.

V páté kapitole se autorka diplomové práce věnuje velmi krátce aktivitě a tvořivosti
Žríků. osobně se domnívám o že toto téma by si zasloužilo poněkud podrobnější rozpracoviíní,
alespoň co se týká metod a forem tvořivého vyučovríní.

Poslední kapitolu teoretické části tvoff popis materiálů, které se při pracovních
činnostech používají. U rozdělení jednotlivých materiálů postrádrím zdroj infoňací.

Stěžejní část diplomové práce tvoří praktická část, kde autorka diplomové práce uvádí
nríměý pro práci v základni škole prakÍické. Nríměty zde nejsou jen uvedeny, al. autorka
diplomové práce zfuoveňvyzkoušela, zda jsou nríměty realizovátehé v praxi. Pro toto ověření
si zvolila otá?ku' zda je pŤedkládaný námět srozumitelný a vhodný p,o zaxy třetích a páÍých
tříd. U některych nrámětů provedla vyhodnocení a výsledek zanésia do piehledných grafri
a tabulek. Jen se zde nabízí otÁzka, do jaké míry bylo hodnocení jednou ósobou ot3"tri""i.
I přes uvedené nedostatky lze tuto kapitolu hodnotit jako velmi přínosnou pro ostatní
pedagogy, neboť všechny pracovní náměty jsou opravdu za1ímavé a roáodn$ podporují
i tvořivou práci.

V závěru ptáce shrnula autorka diplomové práce výsledky svého průzkumu
a zdtttazrila význampracovních činností v dnešní době.

Po formální i obsahové stránce je předložená diplomová priáce velmi dobře zptacována
aproto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím
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