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Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Tereza Suchá
Datum narození: 02.05.1995
Identifikační číslo studenta: 50243263

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 486613

Název práce: Diagnostické využití kresby v mateřské škole u dětí ve věku 5-6 let
(porovnání kresby z hlediska pravorukosti a levorukosti)

Pracoviště práce: Katedra preprimární a primární pedagogiky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Datum obhajoby : 18.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Zabývá se využitím kresby k diagnostickým účelům u dětí
předškolního věku. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce. Provedla analýzu kreseb dětí předškolního věku v jedné
mateřské škole. Sledovala rozdíly a shody v kresbě levorukých a
pravorukých dětí a jejich využitelnost v rámci pedagogické
diagnostiky a plánování vzdělávacího procesu se zaměřením na
školní připravenost.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že bakalářská práce má dobrou úroveň, oceněna
pečlivost a samostatnost autorky v průběhu její tvorby. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice zjištěných rozdílů v připarvenosti na školu mezi
levorukými a pravorukými dětmi. Specifikovala diagnostické
nástroje využívané v poradenské praxi k diagnostice školní zralosti.
Diskuze byla zaměřena na otázky uplatnění výsledků bakalářské
práce v praxi. Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy,
bakalářskou práci obhájila. 

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

Výsledek obhajoby: výborně
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