
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Adéla Šimánková
Rok narození: 1996
Identifikační číslo studenta: 80080116

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 629868

Název práce: Podpora čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami
učení

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Datum obhajoby: 26.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 2x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na zjišťování podpory čtenářské gramotnosti u
žáků se specifickými poruchami učení. Shrnula obsah teoretické části
práce a uvedla postup řešení části empirické. Dotazníkové výzkumné
šetření zaměřila na pedagogy prvního stupně základní školy a rodiče
žáků se specifickými poruchami učení.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka vycházela nejen z české, ale i zahraniční
literatury. Pracovala samostatně a tvořivě. Na základě interpretace
výsledků potvrdila důležitost textu pro rozvoj nejen čtenářské
gramotnosti u dětí. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v
posudcích. Popsala výsledky výzkumného šetření - odpovědi rodičů -
se zaměřením na zjištěná pozitiva. Analyzovala a porovnala výsledky
výzkumu PIRLS 2016 týkající se společného čtení rodičů s dětmi a
povídání si o přečteném s výsledky vlastního šetření. Vyjádřila se k
vazbám vlastního výzkumu k dalším realizovaným studiím.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

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

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

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................
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