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Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Bc. Lada Jiskrová
Datum narození: 30.10.1979
Identifikační číslo studenta: 25443223

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 496866

Název práce: Jóga s dětmi jako součást intervenčních aktivit u dětí mladšího
školního věku s poruchou pozornosti

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Komorná

Datum obhajoby : 17.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Zabývá se možnostmi využití jógy v rámci tělesné výchovy k
podpoře žáků s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla postup řešení
praktické části práce. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že při zpracování teoretické části práce autorka
využila nízký počet aktuálních zdrojů, které nejsou uvedeny v
souladu s aktuálně platnou citační normou. Některé použité zdroje
navíc nejsou uvedeny v seznamu literatury. Jazyková a stylistická
úprava práce je na velmi nízké úrovni a neodpovídá nárokům
kvalifikační práce. Studentka se pokusila reagovat na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k problematice sběru a
vyhodnocení dat. Sama připustila, že nebyly použity metodologicky
správné postupy při sběru a analýze dat. Ve výstupech se nepodařilo
promítnout všechny nashromážděné informace, proto nebylo
uspokojivě dosaženo cíle práce. Při diskuzi studentka uznala závažná
pochybení obsahová i formální. Komise jí doporučila práci
přepracovat. Předloženou diplomovou práci neobhájila. 

Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: neprospěla 

Výsledek obhajoby: neprospěl/a

Bc. Lada Jiskrová
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Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................

 doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bc. Lada Jiskrová

http://www.tcpdf.org

