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Zaměření a struktura práce 
Práce se zaměřuje na Lidové zvyky napříč celým školním rokem pro děti 1. stupně ZŠ.  
Obsahuje rozsáhlé teoretické podklady týkající se lidových zvyků a tradic. 
Obsahuje rozsáhlý popis implementace ŠVP pro 1.-5. ročník dle RVP. (obsahuje návrhy na 
mezipředmětové vazby, návrhy na činnosti, obsah a dílčí výstup). Jde zde zpracován tematický plán pro 
celý školní rok.  
Práce obsahuje 18 námětů (pro implementaci lidových zvyků a tradic do výuky) z toho jsou 3 náměty 
na projektový den.  
V příloze se nachází 30 fotografií výrobků, které vycházejí z námětů.  

Zhodnocení práce 
Práce je velkého rozsahu obsahující důležité části teorie, tematický plán a náměty. K vytvoření použila 
studentka uvedenou literaturu, která se týká především zvyků a tradic. Práce je komplexního 
charakteru a lze ji bez problémů využít ve výuce. Náměty na činnosti nejsou značně inovativní, avšak 
z důvodu dodržení zvyků a tradic, které budou zůstávat stejné. Studentka vše doplnila o vlastní 
fotografie, které jsou i dobře naaranžované.  

Využitelnost v praxi 
Práce je plně použitelná do výuky vzhledem k rozpracování tematických plánů a souboru námětů. 

Práce s prameny 
Práce obsahuje velké množství knižních pramenů, ze kterých bylo vhodně čerpáno. V práci odkazuje 
studentka i na vlastní publikace.  

Jazyková a formální úroveň 
Jazyková úroveň odpovídá DP. Formální úroveň je v pořádku až na velmi drobné nedostatky jako např. 
různé číslování „1.)“, přerušené okraje obrázku (str. 70) nebo je u jednoho zdroje v literatuře uveden 
pouze odkaz. CD neobsahuje zdroj originálního textového editoru (např. DOCX). 

Připomínky nebo otázky k doplnění 
OT01) Jaké jsou největší problémy při pracovních činnostech s dětmi na 1. stupni ZŠ?  

Splnění cílů a výsledné hodnocení  
Cíle práce a zásady pro vypracování byly splněny v nadprůměrném rozsahu. 
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