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Jméno a příjmení studenta: Kateřina Vyhnánková
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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
ID studia: 586777

Název práce: Žák s psychiatrickou diagnózou na základní škole
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Datum obhajoby: 15.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 4x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;
neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání žáků s
psychiatrickou diagnózou na základní škole. Shrnula obsah
teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části práce.
Výzkum je založen na analýze odborné literatury,
polostrukturovaných rozhovorech se zaměstnanci školy a na
kazuistice žáka.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická východiska jsou dobře zpracovaná,
logicky uspořádaná. Pro přehledné a systematické zpracování dat si
autorka vytvořila základní kategorie a podkategorie, které volila
pomocí axiálního kódování. Závěry jsou velice přehledně
okomentovány v kontextu pro obor speciální pedagogika.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Formulovala
klíčová zjištění předložené práce. Shrnula hlavní poznatky z
výzkumného šetření. Uvedla základní kroky, které je nutné realizovat
při přijetí žáka s psychiatrickou diagnózou. Diskuze byla zaměřena
na zajímavé poznatky ze zahraničních zdrojů k řešené problematice.
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. Jan Šiška, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................
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