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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Kristýna Vyvialová
Rok narození: 1999
Identifikační číslo studenta: 27802283

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Identifikační čísla studia: 591945

Název práce: Možnost pedagogické podpory u dvou žáků mladšího školního věku
v tělesné výchově na alternativní škole

Pracoviště práce: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Oponent(i): PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Datum obhajoby: 14.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Studentka nejprve prezentovala srozumitelně obsah své práce, ve

které se věnovala pedagogické podpoře u dvou žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami na škole waldorfského typu. Představila
výzkumné otázky, metodiku práce, i výsledky. Na jejich základě
studentka vyvodila, že podpora dětí se SVP je potřebná a provádění
cvičebních lekcí může pomoci zlepšit motoriku dětí. Vedoucí práce
zmínila výbornou spolupráci se studentkou, její pečlivost a
schopnosti v praxi. Celkově hodnotí práci kladně, téma práce jako
velmi potřebné. Oponent, dr. Kotlík, zmínil přínos práce a
vypracování IVP pro děti se SVP v praxi. Podotkl, že určité chyby
vznikly záměnou některých termínů - např. cíle a úkoly. Uvedl, že z
práce je patrná svědomitost studentky. Zmínil jazykové chyby.
Položil několik otázek, na které studentka odpověděla uspokojivě.
Další otázku, resp. komentář zmínila dr. Prokešová, která uvedla, že
kapitola Diskuse nesplnila zcela svůj účel a že by diskuse měla
sloužit zejména k interpretaci získaných dat a porovnání s další
literaturou.
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Výsledek obhajoby: dobře (3)
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 MUDr. Michaela Malá ............................

 Mgr. Eva Prokešová, Ph.D. ............................

 Mgr. Ilona Pavlová, MBA ............................
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