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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
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ID studia: 670360

Název práce: Výtvarná tvorba jako prostředek prevence a nápravy dysgrafie v
prostčdí 1. stupně zákdní školy

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, mimořádný profesor Univerzity

Karlovy, Ph.D.

Oponent(i): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Datum obhajoby: 16.05.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na vytvoření intervenčního materiálu, který má
ověřit účinnost na rozvoj jemné motoriky, vizuomotorické
koordinace, koncentrace pozornosti a vizuální představivosti.
Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení části
empirické. V rámci výzkumu zpracovala podrobné případové studie
šesti vybraných žáků, které sledovala na základě vlastního
vytvořeného pozorovacího archu. Představila autorský intervenční
materiál doporučený pro prvotní pedagogickou diagnostiku a
intervenci.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část je přehledně a věcně správně
zpracována. Studentka pravidelně konzultovala, práce má velmi
dobrou kvalitu. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Specifikovala další programy zaměřené na intervenci dysgrafie, které
by doporučila pedagogům. Shrnula závěry diplomové práce. Uvedla
přínos diplomové práce pro teorii a praxi speciální pedagogiky.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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