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V prvni kapitole je uvedeno pojetí pracovní výchovy na l. stupni ZŠ. Je zde
charakterizovárra pracovní ýchova ve školním vzdělávacím programu z hlediska Rámcového
vzdělávacího programu' jakož i z hlediska Školního vzdélávapího programu. Jsou zde
vytýčeny cíle ve vzdé|ávaci oblasti Člověk a svět ptirce, i klíčové kompetence žál<a i učitele.
Autorka diplomové ptáce zde popizuje i průřezová témata jako je osobnostní a sociální
qýchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní qýchova, Enviromentálď výchova a Mediální qýchova.

Druhá kapitola se zabývá pojmem ,,odpad.o. Popisuje se zde co je to vlastrě odpad
z hlediska záťrrona, je zde uvedeno i rozdělení odpadu podle původu a nakládríní s odpadem.
Zvláštni podkapitola je věnován a rtnným druhům recyklace.

Třetí kapitola se zab;ývá odpadem z hlediska historie. Na futo kapitolu navazt$e
kapitola o třídění odpadu v dnešní společnosti. Kapitola je doplněna fotografiemi sběrných
nádob a popisem, co do uvedených nádob patří a co ne. Je zde vysvětlen i pojem ,,sběrný
dvůÍ.. a vysvětlen jeho význam. Zv|áštni podkapitola se zab;ývá i tffděním odpadu v našem
okolí. Autorka diplomové práce provedla ve svém okolí průzkum, jehož cílem bylo zjistit,
na jaké urovni lidé třídí odpad, proě vlastně třídí odpad a zda také někdy tento odpad
vy,lžívají pro další účely. Poslední otázku směřovala autorka na konzumaci vody. Výsledky
zptacovahaautorka diplomové práce do grafu. Zdeby bylo moŽná vhodné uvést pro srovnání i
některé výsledky celostátních statistik.

Pátá kapitola vyťyčuje v pracovních činnostech vnržívaný odpadový a zbytkový
materiál. V dalších dvou podkapitolách uvádí autorka diplomové pníce dvacet náwhů na
pracovní nárněty pro využití odpadového a zbytkového materiálu. Náwhy rozdělila podle
materiálů, u reďizovaných výrobku uvedla i reflexi. Všechny náměty jsou doplněny vlastrím
fotem finálního výrobku. Soubor námětů může poslouŽit jako inspirace pro studenty učitelství
1. stupně i pedagogy v prari.

Y závéru diplomové práce se autorka zanýš|í nad problémem odpadů v naší
spoleěnosti.
Autorka diplomové pníce prokáza|aschopnost vyhledávat aťídit ď:zné informace.
liplomová práce je velmi dobře zpracováma po formrílní stránce, svým rozsďtem
i obsďrem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporuěuji k obhajobě
a hodnotím

vyborně
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