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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Zaměřuje se na informovanost učitelů o problematice syndromu
CAN. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(vymezení problému, epidemiologii, historii, prevenci a diagnostiku).
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části
práce. Kvantitativní metodou (dotazníkovým šetřením) zjišťovala
informovanost pedagogů v dané oblasti a odhalila značné nedostatky.
 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
překvapujícím výsledkům šetření. Uvedla, jak by měl učitel
postupovat, jestliže se domnívá, že dítě je týráno, zanedbáváno nebo
zneužíváno. Předložila návrh, jak by měli ředitelé škol reagovat na
problémy v připravenosti pedagogů. Specifikovala význam vlastního
šetření pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Diskuze byla
zaměřena na možnosti uplatnění speciálního pedagoga v rámci
prevence a včasné intervence syndromu CAN. Studentka věcně
odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně

Výsledek obhajoby: výborně

Lucie Dolanská



Číslo zápisu / číslo ve spisu: 470871/.....

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................

 prof. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová,
Ph.D.

............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lucie Dolanská

http://www.tcpdf.org

