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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Miroslava Haplová
Rok narození: 1990
Identifikační číslo studenta: 63083778

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 591017

Název práce: Distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Datum obhajoby: 19.01.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 2x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se pokusila identifikovat předpoklady a překážky v distanční
výuce u žáků se sociálním znevýhodněním. Shrnula obsah teoretické
části práce a uvedla postup řešení praktické části práce. Využila
kvalitativní výzkumné metody, strukturované a polostrukturované
rozhovory s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a s
pracovníky vzdělávacích služeb.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatovány drobné nepřesnosti ve statistických datech. Oceněn
pečlivý přístup autorky k výzkumnému šetření, dobře popsaná
teoretická východiska, přehledná prezentace výsledků.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla
nejvýznamnější závěry svého šetření se zaměřením na úlohu
školního speciálního pedagoga na základní škole v době povinné
distanční výuky. Formulovala konkrétní opatření pro zefektivnění
spolupráce mezi školou a poskytovateli sociálních služeb. Pokusila
se navrhnout doporučení pro školy, jak zjištěným možným
nedostatkům v přístupu rodin k technice a internetovému připojení
předcházet.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ............................

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

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

 PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. ............................
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