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Jméno a příjmení studenta: Veronika Wodere
Rok narození: 1998
Identifikační číslo studenta: 20858608

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 585931

Název práce: Rozvoj komunikačních schopností u dětí s poruchou autistického
spektra

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
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. Uvedla cíle, metody
řešení a výstupy bakalářské práce. Věnuje se rozvoji komunikačních
schopností u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
speciální, ve třídách zřízených pro děti s PAS. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla cíle výzkumného šetření,
výzkumné otázky a postup v řešení empirické části práce. Studentka
realizovala kvalitativní výzkumné šetření, provedla
polostrukturované rozhovory s pěti učitelkami ze speciálních
mateřských škol. Získaná data zpracovala prostřednictvím
otevřeného kódování a interpretovala technikou „vyložení karet“.
Uvedeno, že stanovených cílů se studentce podařilo dosáhnout.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Během obhajoby bakalářské práce byly diskutovány možné
motivační postupy využitelné při spolupráci rodičů s pedagogy MŠ
speciální. Autorka práce odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Uvedla další metody zaměřené na rozvoj komunikace u dětí s PAS,
vysvětlila je. 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. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. ............................

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

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

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