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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Ing. Lenka Prudká
Rok narození: 1986
Identifikační číslo studenta: 21629686

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 586767

Název práce: Inkluze žáka s vývojovou dysfázií
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Ing. Jana Horynová
Oponent(i): Mgr. Zuzana Korandová

Datum obhajoby: 02.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 4x; velmi dobře: 1x; 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 inkluzivnímu vzdělávání žáka s vývojovou dysfázií.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla cíle
výzkumného šetření a postup v řešení empirické části práce.
Studentka realizovala kvalitativní výzkumné šetření, zpracovala
rozsáhlou případovou studii žáka s vývojovou dysfázií, analyzovala
proces školní inkluze tohoto žáka. Uvedeno, že hlavního i dílčích
cílů se studentce podařilo dosáhnout.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Autorka práce si vybrala aktuální téma. V rámci případové studie
byla analyzována celá šíře oblastí, autorka zmiňuje důvody, které
vedly k pozdějšímu přestupu sledovaného žáka do základní školy
zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla úskalí v oblasti sociálního
začlenění žáka s vývojovou dysfázií. Formulovala doporučení pro
speciálně pedagogickou/logopedickou praxi. Studentka reagovala na
předložené dotazy, bakalářskou 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. Kateřina Hádková, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ............................

 Mgr. Ing. Jana Horynová ............................

 PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. ............................

 Mgr. Zuzana Korandová ............................
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