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Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby: 18.05.2022 Místo obhajoby: Praha
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické
prevence. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení
praktické části práce. Výzkum je zaměřen na zjištění subjektivního
hodnocení připravenosti, kompetentnosti a znalostí absolventů, resp.
absolventek kurzů logopedické prevence.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponenta.
Konstatováno, že autorka vycházela z dostatečného počtu
relevantních domácích i zahraničních zdrojů. Jednotlivé kapitoly
teoretické části mají logickou strukturu a jsou vzájemně provázány.
Data získaná dotazníkovým šetřením byla následně analyzována,
interpretována a přehledně prezentována.Studentka pracovala
samostatně a práce má velmi dobrou kvalitu.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Shrnula
doporučení pro praxi vyplývající ze závěrů šetření. Objasnila, proč
by ve výzkumu bylo účelné reflektovat rozdíly mezi čerstvými
absolventy kurzů logopedické prevence a absolventy, kteří kurzy
navštěvovali již před delší dobou. Komentovala zjištění, že
respondentky hodnotily svoji připravenost k výkonu logopedické
prevence v průměru hůře než svoji kompetentnost k výkonu
logopedické prevence. Vyjádřila se k přínosu kurzu logopedické
prevence pro jeho frekventanta. Diskuze byla zaměřena na možnost
doporučení kurzu pro jiné pracovníky, než pedagogy mateřských
škol.
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Studentka reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

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