
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 439697/..... Bc

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Adéla Košíková
Datum narození: 28.08.1994
Identifikační číslo studenta: 82183203

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 439697
Datum zápisu do studia: 28.07.2014

Název práce: Nutriční chování žáků a rizika poruch příjmu potravy v prostředí
vybrané speciální školy
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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce

(sledovala stravovací návyky žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami). Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce.
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce
(použita kvantitativní metoda – dotazníkové šetření). 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Oceněn záměr realizovat šetření ve třech skupinách respondentů
(žáků, učitelů i rodičů). Konstatovány drobné jazykové nedostatky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
tomu, jaké metody a formy prevence poruch příjmu potravy by bylo
vhodné u této cílové skupiny využít a v čem by se lišily od metod a
forem užívaných u žáků intaktních. Specifikovala problémy
nutričního chování u žáků s mentálním postižením v návaznosti na
věk (základní škola, střední škola). Diskuze byla zaměřena na
výzkumnou část práce a formulaci závěrů, na význam výstupů BP
pro speciální pedagogiku. Studentka věcně reagovala na připomínky
členů komise, bakalářskou práci obhájila. 
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