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Student: Eliška Kozáková
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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 471298
Datum zápisu do studia: 30.07.2015

Název práce: Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Oponent(i): doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Datum obhajoby : 06.06.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze, metody řešení a výstupy diplomové

práce, v níž se zabývá komunikačními schopnostmi žáků ZŠ
speciální. Shrnula východiska obsažená v teoretické částipráce
(komunikace symptomatické poruchy řeči). Uvedla hlavní výzkumné
otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní
výzkumné šetření zaměřené na analýzu komunikačních dovedností
pěti žáků, použila u všech komunikační profil Matrix.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka adekvátně vymezuje metodologii i
stanovené cíle, patřičným způsobem formulovala výzkumné otázky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se
ke způsobům podpory rozvoje pragmatické jazykové roviny u osob
se středně těžkým mentálním postižením. Uvedla, jaké rozdíly v užití
alternativních komunikačních systémů pozorovala u žáků tříd
speciálních a žáků zařazených do rehabilitačních programů.
Specifikovala získané názory na komunikaci žáků jednak z pohledu
rodičů, jednak z hlediska pedagogů. Diskuze byla zaměřena na
výsledky empirického šetření a jejich přínos pro praxi. Na dotazy
členů komise reagovala studentka adekvátně, diplomovou práci
obhájila.  
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