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Datum obhajoby : 23.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila teze, metody řešení a výstupy bakalářské

práce. Zabývá se tvorbou individuálního vzdělávacího plánu u dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla postup řešení
praktické části práce. Vytvořila individuální vzdělávací plán pro
jedno dítě z mateřské školy. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka si zvolila aktuální téma, ale nepodařilo se
jí ho ani na podruhé kvalitně zpracovat. Chybí srovnání s dalšími
pracemi, které se věnují tomuto tématu. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Upřesnila cíl bakalářské práce a jeho
naplnění. Vyjádřila se k práci asistenta pedagoga u dítěte v
předškolním věku. Doplnila další aktuální tituly v seznamu literatury.
Uvedla, zda se podílí na vzdělávání dítěte logopedická ambulance.
Diskuze se týkala pedagogické terminologie (didaktické zásady a
metody výuky). V rámci diskuze studentka předložila komunikační
deník. 
I přes výše uvedené nedostatky studentka bakalářskou práci obhájila.

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku: dobře
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