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Typ studijního programu: bakalářský
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Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 414325
Datum zápisu do studia: 27.06.2013

Název práce: Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.

Datum obhajoby : 11.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Uvedla postup řešení praktické části práce (vytvořila individuální
vzdělávací plány pro konkrétní dítě předškolního věku s Downovým
syndromem).
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že cíle nejsou explicitně vymezeny, zvolené téma není
dostatečně teoreticky zpracované na základě odborných
informačních zdrojů, text nevychází z aktuálně platné legislativy,
chybí hlubší rozbor a komentář k průběhu práce s IVP, obtížích a
jejich řešení, závěry jsou příliš stručné. Autorka v BP nedokázala
vytěžit ze své praktické zkušenosti z práce s dítětem se speciálními
potřebami.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice cíle a zvolené metodologie šetření. Popsala, v čem a jak
pomáhal informační deník, který byl autorkou veden při práci s
dítětem. Pokusila se vysvětlit obsah kapitoly 1.3.3. Nedostatečně
objasnila, jakým způsobem zajistila dodržení stanovených etických
zásad. Diskuze byla zaměřena na metodologii řešení bakalářské
práce. Konstatováno, že předložený ISP nelze považovat za
dostačující výstup bakalářské práce. Požadavky nejsou splněny i
pokud jde o výběr a rozsah odborných informačních zdrojů, z nichž
autorka čerpala, či o platnou legislativu, která není v práci správně
uvedena. Studentka nedokázala přesvědčivě reagovat na dotazy členů
komise. Komise doporučuje bakalářskou práci přepracovat a doplnit
o aktuální poznatky.    
Studentka bakalářskou práci neobhájila. 
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