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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na neuro-vývojové stimulace v diagnostice, terapii
a zejména prevenci poruch učení a chování. Shrnula obsah teoretické
části práce (přetrvávající primární reflexy) a uvedla postup řešení
části empirické. Realizovala kvantitativní výzkumné šetření s 30
respondenty předškolního věku z mateřské školy běžného typu a z
mateřské školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka pracovala pečlivě, avšak místo testování
v 5 mateřských školách mohla studentka uskutečňovat výzkum
pouze v dvou mateřských školách (covid), což ovlivnilo relevance
výsledků výzkumu. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vysvětlila, pro kterou věkovou kategorii jsou určené
cviky v podkapitole 3.3. Specifikovala postižení respondentů z
výzkumného vzorku ze třídy zřízené podle §16 odst. 9 Školského
zákona. Uvedla kritéria pro výběr respondentů z třídy zřízené podle
§16 odst. 9 školského zákona. Diskuze byla zaměřena na
problematiku realizovaného testování s využitím motorických testů,
zkušenosti získané testováním.
Studentka odpověděla na dotazy, bakalářskou práci obhájila. Všichni
členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení:
výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)
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