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Identifikační číslo studenta: 44917190

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: 629804

Název práce: Vliv Elkoninovy metody na fonologické schopnosti dětí v
předškolním věku

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
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Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 1x; velmi dobře: 2x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.
Zabývá problematika Elkoninovy metody a jejího vlivu na
fonologické schopnosti dětí v předškolním věku. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Realizovala výzkumné šetření, v
němž ověřovala fonologické schopnosti dvou dětí, které prošly
Elkoninovou metodou, a dvou dětí, které metodou neprošly.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce je zpracována podrobně a pečlivě, jak po
formální i obsahové stránce, autorka prací prokazuje schopnost
samostatné analýzy odborných zdrojů i realizace výzkumného šetření
a interpretace zjištěných dat. Při vyvození závěrů však je nutné mít
na paměti, že na daném vzorku dětí (a s ohledem na působení dalších
faktorů) nelze tyto závěry zobecnit. Studentka odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Objasnila souvislost mezi deficity v oblasti
fonologických schopností a školní zralosti. Vysvětlila možný vliv
těchto deficitů na osvojování si školních dovedností. Vyjádřila se k
limitům provedeného výzkumného šetření. Uvedla obsah pojmů
fonologické uvědomování a fonematické uvědomování. Diskuze byla
zaměřena nevhodnost porovnávání jednotlivých probandů v daném
šetření.
Studentka odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
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obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře

Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

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