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Datum obhajoby : 04.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Zjišťovala, jakým způsobem podporují pedagogové čtenářskou
pregramotnost v přípravných třídách. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce (čtenářská gramotnost i pregramotnost, rozvoj
dítěte v předškolním věku a vzdělávání v přípravných třídách).
Uvedla postup řešení praktické části práce (metodou rozhovorů s 9
učitelkami přípravných tříd se zaměřila na strategie rozvoje čtenářské
pregramotnosti v práci s žáky s odkladem školní docházky).
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka nevyužila srovnání se zahraničními
studiemi. V praktické části nebyl pro analýzu dat vytvořen vhodný
nástroj. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k podmínkám pro vypracování IVP v mateřské škole.
Navrhla, jak by bylo vhodné analyzovat výsledky šetření použitím
kódování a kategorizace dat. Uvedla příklady postupů při rozvíjení
čtenářské pregramotnosti v zahraničí.  
Předložila konkrétní doporučení pro uplatnění výsledků diplomové
práce ve speciálně pedagogické praxi. Diskuze byla zaměřena na
otázky přínosu výsledků diplomové práce pro teorii a praxi speciální
pedagogiky. Na dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně,
diplomovou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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