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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Barbora Kůsová
Rok narození: 1995
Identifikační číslo studenta: 76320728

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 590969

Název práce: Podpora rané péče při zařazení dítěte se zrakovým postižením do
mateřské školy

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Datum obhajoby: 19.01.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 1x; velmi dobře: 3x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na ranou péči poskytující podporu rodinám s dětmi
se zrakovým nebo kombinovaným postižením, na předškolní
vzdělávání a na podporu speciálně pedagogického centra. Shrnula
obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části
práce. Byl realizován kvalitativní výzkum zaměřený na sledování
podpory rodiny při zařazení dítěte se zrakovým postižením do
mateřské školy ze strany rané péče.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že výzkumné šetření je dobře zpracováno, autorka
uchopila tuto problematiku v celé komplexnosti. Studentka reagovala
na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala postup podpory rodiny při
výběru mateřské školy pro dítě se zrakovým postižením, příp.
kombinovaným postižením. Vyjádřila se k přístupu mateřských škol
k přijímání dětí s kombinovaným postižením. Diskuze byla zaměřena
na vybrané výsledky provedeného šetření. Studentka reagovala na
předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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