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Typ studijního programu: navazující magisterský
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Identifikační čísla studia: 629842
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Jazyk obhajoby: čeština
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se analyzuje navigační systém RightHear v budově
Pedagogické fakulty (prostředek pro podporu prostorové orientace a
samostatného pohybu osob s postižením zraku) Shrnula obsah
teoretické části práce a uvedla postup řešení části empirické.
Realizovala výzkumné šetření, v němž použila zúčastněné
pozorování a nestrukturovaný hloubkový rozhovor s dvěma
konzultanty práce s cílem analyzovat současné nastavení systému
RightHear v budově PedF UK.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka se zhostila tématu výborně v teoretické i
praktické rovině. Kladně hodnoceno vypracování hmatových plánů.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vysvětlila, z
jakých teoretických principů práce vychází. Zdůvodnila volbu tématu
a význam výsledků diplomové práce. Uvedla výhody i případná
rizika využívání navigačních systémů osob se zrakovým postižením.
Nastínila potřebu dalších výzkumů v rámci indoor navigačních
systémů. Vyjádřila se k použité metodologii. Diskuze byla zaměřena
na využívání hmatových map v jiných institucích.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se
hodnocení: výborně
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nových poznatků, které obohacují speciálně pedagogickou teorii i
praxi. Komise se shodla na návrhu práce k ocenění v rámci programu
AGON.
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