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Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky
Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby : 01.06.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Zabývá se vytvářením slovní zásoby na iPadu v aplikaci Go talk pro
skupinu dětí z autistické třídy. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla výzkumné záměry a postup řešení
praktické části práce. Vytvořila program na iPadu – aplikaci snadno
využitelnou pro žáky s mentálním postižením, kterou ověřila v praxi.
Výsledky dokumentovala kazuistikami vybraných žáků.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatována řada dílčích nedostatků (používání pojmů komunikace
a slovní zásoba, absence zahraničních zdrojů a citací.) Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice tvorby vlastního programu. Popsala metodiku vytváření
komunikačních karet a komunikačních knih. Prezentovala vytvořený
program na iPadu, vysvětlila způsob jeho využívání. Diskuze byla
zaměřena na za přínos bakalářské práce pro speciální pedagogiku. 
Studentka byla připravena na obhajobu. Na dotazy členů komise
reagovala studentka adekvátně, bakalářskou práci obhájila. Všichni
členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: velmi
dobře

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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