
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 486735/..... NMgr

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Eva Bedlánová
Datum narození: 27.06.1992
Identifikační číslo studenta: 89427636

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 486735
Datum zápisu do studia: 21.09.2015

Název práce: Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením 

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Datum obhajoby : 31.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
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(tématem je rozvoj prostorové orientace a samostatného pohybu u
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením). Diplomantka
shrnula východiska obsažená v teoretické části práce, kde využívá
české i zahraniční odborné informační zdroje. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Použila
metodu rozhovorů s rodiči dětí, se speciálními pedagogy v rané péči i
dalšími pedagogickými pracovníky.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatována dobrá úroveň zpracování diplomové práce. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k možnému
doplnění výzkumného šetření dalšími otázkami. Porovnala zásadní
rozdíly v metodice výuky prostorové orientace a samostatného
pohybu u nás a v zahraničí. Diskuze se týkala možnosti rozšíření
metodických materiálů v podmínkách České republiky. Vybrané
výstupy práce byly doporučeny k publikaci. Studentka věcně
odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
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