
Číslo zápisu / číslo ve spisu: 415140/.....

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Bc. Pavlína Bekečová, DiS.
Datum narození: 10.04.1975
Identifikační číslo studenta: 67933769

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 415140

Název práce: Pedagogická diagnostika grafomotorických a vizuomotorických
dovedností a možnosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku 

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.

Datum obhajoby : 28.05.2018 Místo obhajoby : Praha
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Zabývá se diagnostikou grafomotorických a vizuomotorických
funkcí a možnosti u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (klíčové pojmy
školní zralost, školní připravenost, metody a formy pedagogické
diagnostiky). Uvedla postup řešení praktické části práce. Realizovala
kvalitativní výzkumné šetření, předložila návrh intervenčního
programu pro děti předškolního věku zaměřený na rozvoj
grafomotoriky a vizuomotoriky.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část je zpracována na požadované
úrovni, metodika praktické části je korektní. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k projevům školsky
nezralého dítěte. Upřesnila metodologický postup praktické části,
popsala ověřování navrženého metodického materiálu v praxi.
Diskuze byla zaměřena na podmínky pro odklad povinné školní
docházky.  
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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