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Student: Mgr. Karolína Soukupová
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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 496876
Datum zápisu do studia: 08.02.2016

Název práce: Problematika výukových opor pro žáky 1. stupně základní školy
speciální

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

Datum obhajoby : 31.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze své práce, metody řešení a výstupy

diplomové práce, zabývá se výukovými oporami pro žáky základní
školy speciální. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(provedena analýza dostupných učebnic). Uvedla hlavní výzkumné
otázky a postup řešení praktické části práce. Byly použity metody
dotazníkového šetření, pozorování, obsahové analýzy činnosti žáků
základní školy speciální. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že diplomová práce může být skutečnou pomocí pro
učitele. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Představila opory, které sama vytvořila pro žáky s těžšími formami
mentálního a kombinovaného postižení. Popsala metodiku pro práci s
jednotlivými úkoly. Vyjádřila se k procesu ověřování navržených
opor ve čtyřech předmětech na základní škole speciální. Diskuze
byla zaměřena na specifika, která je třeba respektovat při obsahovém
zpracování didaktických pomůcek. Inspirativní jsou zejména získané
výsledky v oblasti výukových opor a jejich interpretace. Autorka
doporučila možné konkrétní úpravy v RVP pro ZŠS. Na další dotazy
členů komise reagovala studentka adekvátně, diplomovou práci
obhájila. 
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