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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Kateřina Lochařová
Rok narození: 1973
Identifikační číslo studenta: 52699871

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 599931

Název práce: Interakce mezi pedagogy a rodiči s mentálním postižením
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.

Datum obhajoby: 24.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 3x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na vzájemnou interakci mezi učiteli a rodiči s
mentálním postižením. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla
postup řešení části empirické. Realizovala výzkumné šetření, v němž
metodou rozhovorů zjišťuje, jak chápou vzájemnou interakci samotní
rodiče s mentálním postižením a jak ji vnímají učitelé, kteří
vzdělávají jejich děti. Výzkumný vzorek zahrnoval 6 dvojic – 6
pedagogů a 6 rodičů s MP.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že výzkum staví na rozhovorech jak s rodiči s MP, tak
učiteli jejich dětí. Autorka správně poukazuje na překážky v této
interakci, a to zejména v připravenosti pedagogů v oblasti
komunikace s lidmi s MP. Chybí využití zahraničních zdrojů.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
výsledkům provedeného šetření v obou cílových skupinách. Uvedla
nejpotřebnější nástroje při podpoře rodičů s MP v rámci vzdělávání
jejich dětí. Pokusila se formulovat přínos diplomové práce pro
speciální pedagogiku. Diskuze byla zaměřena na podporu rodičů s
mentálním postižením v návaznosti se vzděláváním jejich dětí.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se
hodnocení: velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

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. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................
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