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Akademický rok: 2016/2017

Student: Bc. Klára Filipi
Datum narození: 11.06.1989
Identifikační číslo studenta: 48404695

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Identifikační číslo studia: 435167
Datum zápisu do studia: 30.06.2014

Název práce: Pedagogická diagnostika školní připravenosti a podpora dětí s
odkladem školní docházky v mateřské škole

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro mateřské školy
Vedoucí: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma, zaměření a strukturu své bakalářské

práce. Strukturovaně shrnula hlavní výsledky výzkumného šetření v
empirické části práce a výsledky vztáhla k výzk. ot. Výsledky své
práce prezentovala srozumitelně, zodpověděla dotazy položené v
posudcích. Poukázala na vybrané konkrétní výsledky svého šetření.
Dále odpovídala na otázky položené komisí:
1) Z čeho budete vycházet při tvorbě materiálů vhodných pro
pedagogickou diagnostiku?
2) Pomůže dětem povinný poslední rok v předškolním vzdělávání?
3) Jak se liší preventivní program od pedagogického plánu vedení
dětí v posledním ročníku MŠ? Jaký je vztah k IVP?
4) Jak jste využila otázku č. 1, 2 a 3, když se k ní nevztahovaly cíle?
Jak jste informace využila?
5) Setkala jste se s případem, kdy by udělení ročního odkladu školní
docházky nemělo kýžený efekt v rozvoji dítěte?
6) Jsou nějaké stálé vlastnosti, které jsou důvodem pro udělení
odkladu, ale které se za jeden rok odkladu nezmění?
Studentka vhodně reagovala na položené dotazy.

Výsledek obhajoby: výborně
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