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Identifikační čísla studia: 585929
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Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Datum obhajoby: 02.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 3x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila téma bakalářské práce a důvody výběru
tématu. Uvedla cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.
Věnuje se logopedické prevenci v mateřských školách na Klatovsku.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla cíle
výzkumného šetření, výzkumné otázky a postup v řešení empirické
části práce, formulovala závěry výzkumného šetření. Studentka
realizovala kvalitativní výzkumné šetření. Uplatnila metodu
rozhovorů, které vedla s učitelkami mateřských škol, které se věnují
poskytování logopedické prevence. Uvedeno, že stanovených cílů se
studentce podařilo dosáhnout.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Během obhajoby bakalářské práce byly diskutovány počty dětí s
NKS ve třídách v mateřských školách a problematika diagnostiky
NKS v resortu zdravotnictví a školství. Autorka práce odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla legislativní rámec kompetencí v
oblasti diagnostiky NKS. Vysvětlila nesrovnalosti v užívání pojmů
logopedická prevence a podpora vývoje jazykových a řečových
schopností dětí v předškolním věku, jež je součástí RVP PV.
Studentka reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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