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Předložená diplomová Wáce má |2| stran a 2 strany pffloh. Je rozdělena na úvod, pět
zríkladních kapitol a závět.

První kapitola se zabývá pojetím didaktických prostředků. Jsou zde popsríny
podmínky a kriteria výběru, jejich unce, klasifikace. Zv|óštní podkapitola je v.onóvána
didakticlcým zásadélm, které zaručují jejich ma"xirruální efektivitu á rieinnost pň vyučovríní.
Velmi přínosná je též teorie o tvorb'ě názorného materiálu a hračce jako didaktióke pómůcce.

Druhá kapitola je věnována pojmu mentální retardace. Autorka diplomové práce zďa
definuje mentrílní retardaci jakožto zpoždéný vývoj jedince, zabývá se klasiÍikacimentální
retardace a charalteristikou jednotliých skupin. V této kapitole se též dozvídríme o vývoji
přístupu k těmto jedincům od antiky ů po současnost, o motoriclcých zvláštnostech tĚchto
jedinců a specifikách osobnosti těchto žákú, t%I.jak se liší o zdraqých jedinců. Poslední ťi
podkapitoly jsou věnovríny specifikám vyrrčovríní těchto žáktt ztrteáistá psychologie učení,
js99 zýe uvedeny velmi c9nné rady pro práci s dětmi s mentálním postiŽením , jakoži systém
základního v zděláv ání těchto žáků.

Třetí kapitola popisuje materiály a nástroje pro vyrobu pomůcek. Materiály jsou zde
přehledně rozděleny, jednotlivé skupiny pak ýstižrrě popsány.

Ve čhrrté kapitole je charakterizovány vzdě|ávací oblasti Člověk a svět práce,
Matematika a její aplikace, Jazyková komunikace, Člověk a jeho svět z hlediska vzdé|ávéni
mentrílně postižených j edinců.

Stěžejní črást diplomové prace tvofi kapito|a pátá, která je souborem didakticlcých
pomůcek pro výuku mentiílně postižených žáků. Jednotlivé pomúcky jsou rozděleny podte
své unce ve vyučování do několika souborů . např. pomůcky p.o ná.uik jemné 
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sebeobsluhyl pÍo rcnroj matematic\ých představ, pro nácvik četrní a p'*í, pro rozvoj
smyslového vnímání, pro ronrmové poznání. U každého z celkem 45 oamett' j. uvedeň
materirál na qýrobu, popis vyroby a ověření v praxi. Všechny popisy jsou doplněny i obtázky.
Tuto kapitolu lze považovat za velmi pffnosnou nejen pro studóntý peaagogickyóh fakult, ďe
pro celou širší pedagogickou veřejnost.

Y závéru práce se zamýšlí autorka nad významem didaktických pomůcek pro žáfl<y
s mentrílním postižením' V příloze diplomové práce nďezneme i netótit záběrt přímó
z vyučoviání se Žíky s mentálním postiŽením.
Předložená diplomová prríce svým obsďrem a rozsahem vysoce převyšuje poŽadavky kladené
1a diplomovou práci. Diplomantka zde prokáaala nejen své pedágoái"fue schopnosti, ale
i schopnosti vyhledávat a třídit nové informace. Protože uvedené poňňty i samá vytvořila,
|ze zároveřt obdivovat její manurilní zručnost a kreativifu
Diplomová práce je velmi dobře zptacována po formální stránce, svým rozsahem
i o!9ahem vysoc9 převyšuje požadavky kladené nďdiplomovou práci a proto ji doporučuji
k obhajobě a hodíotím
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