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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a
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Identifikační čísla studia: 629924

Název práce: Relaxační a terapeutické činnosti v rehabilitačním klubu na Základní
škole speciální

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
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Datum obhajoby: 18.05.2021 Místo obhajoby: Praha
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.
Zabývá se terapií u žáků s kombinovaným postižením v rámci
rehabilitačního klubu na základní škole speciální. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala
výzkumné šetření s použitím metod pozorování, rozhovoru a analýzy
dokumentace žáků.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že textové pasáže jsou řazeny v logické struktuře a
výzkumné šetření je provedeno s využitím kvalitativních metod s
velkou pečlivostí. V grafech chybí vyjádření hodnot v legendě. Není
uvedeno zdůvodnění využitých výzkumných technik. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k průběhu
terapií v době epidemických opatření spojených s pandemií
covid-19? Uvedla, jakým klíčem byly vybrány organizace, v nichž
probíhaly terapie pro srovnání ve vazbě na 4.výzkumnou otázku.
Popsala možnou aplikaci terapie u klientů v rámci zmíněných
organizací jako součást speciálně – pedagogické podpory (např. v
rámci školy v Poděbradech). Studentka věcně odpověděla 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)

Předseda komise: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

 PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................
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