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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na jemnou motoriku a lateralitu u dětí předškolního
věku s mozkovou obrnou. Shrnula obsah teoretické části práce a
uvedla postup řešení části empirické. Realizovala kvalitativně
orientovaný výzkum, kterého se zúčastnilo šest respondentů
předškolního věku (tři s mozkovou obrnou a tři z intaktní populace) a
jejich rodiny.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická východiska jsou popsána dostatečně
podrobně s využitím domácích a zahraničních odborných zdrojů,
avšak zahrnuje i zastaralé interpretace a teorie. Upozorněno na
nízkou validita výsledků šetření. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vysvětlila postup testování, popsala výzkumné
nástroje. Pokusila se objasnit, jaký smysl mělo prokazování rozdílů v
jemné motorice u 3 intaktních dětí a 3 dětí s mozkovou obrnou.
Výsledek takové komparace byl predikovatelný i bez ověřování
testy. Studentka uvedla nová zjištění, k nimž dospěla ve vlastním
šetření. Diskuze se týkala přínosu DP pro speciální pedagogiku.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení:velmi dobře
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