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Datum obhajoby : 05.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila záměr DP, a to analytické čtení a rozbor

naplňování ŠVP a RVP v praxi na speciální škole.
Teoretická část: Proběhla analýza RVP i ŠVP na speciální škole, kdy
autorka odhalila limity pochopení RVP učiteli v praxi, zejména těch,
kteří prošli vzděláváním před zavedením RVP. Podle autorky vedlo
na dané škole právě toto nepochopení k sestavení nedostatečného
ŠVP. Poté, co studentka provedla kritickou analýzu obou výše
zmíněných dokumentů, proběhl akční výzkum, který zjistil, že praxe
odpovídá výstupům RVP, avšak ŠVP nikoli. Autorka tedy navrhla
nový ŠVP pro danou školu, se kterým komisi na základě výzvy ve
stručnosti seznámila.
Didaktická část: Byly realizovány úkoly, reagující na zjištění z
akčního výzkumu, které rozvíjí smyslovou citlivost, haptické a
sluchové vnímání. Výuka byla zaznamenána na videokameru a
později analyzována.
Výtvarná část: doc. Špirk ohodnotil produkci jako velmi kvalitní,
stejně tak didaktickou část práce.
Po prezentaci byly přečteny posudky a otázky oponenta, na které
diplomantka odpověděla.
Práce byla označena jako smysluplná a ukotvená v praxi.
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