Projekt MUNI/FR/0039/2014 (ID=26817)
Posilování kompetencí studentů s cílem posílení adaptability praktických dovedností při
intervenci u osob s tělesným postižením
Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Období řešení 01. 03. 2014 - 31. 12. 2014
Výsledky / výstupy projektu dosažené k datu 31. 12. 2014
Realizovaný projekt byl zaměřen na tři zkoumaná témata, která sledovala využívání
praktických dovedností studentů při realizaci konceptu Snoezelen-MSE, Bazální stimulaci a
Rozvoje motorických dovedností u osob s tělesným postižením. Nejdříve byly vytvořeny
teoretické opory (studijní matriály a modelové situace), které vycházeli z nově zakoupené
zahraniční literaturyTyto byly dále ověřovány jak v terénu (SŠ pro tělesně postižené, ZŠ při
DFN Brno), tak i na půdě PdF (přednášeli odborníci z praxe Mgr. Chudíková – Bazální
stimulace, Marika Zouharová - Podpora rozvoje motorických dovedností za účasti psa, Bc.
Filatová – koncept Snoezelen-MSE, Fyzioterapeut Pavlína Svobodová – Polohování,
kompenzační pomůcky a Mgr. Eva Čadová – Modelové situace se zaměřením na podporu a
rozvoj osob s tělesným postižením). Studenti měli možnost si tak ověřit svoje vlastní
kompetence v rámci praktických cvičení, dále vždy vyplňovali evaluační dotazník, jehož cílem
bylo zmapovat a vyhodnotit absolvované aktivity (seminář, exkurze). Bylo rozdáno a vyplněno
109 dotazníků, ve kterých studenti hodnotili přínos, zajímavost, obtížnost obsahu, přínos
posilování praktických kompetencí, reflexe na metody a aspekty, které je nutno dále vyjasnit.
Na základě jejich hodnocení jsme dospěli k těmto závěrům:
1/ Nový výukový systém je jednoznačně efektivnější, přenesl teoretické poznatky do reálného
prostředí, u studentů zvyšuje jejich zájem o obor.
2/ Studenti ocenili připravené teoretické opory (studijní materiály), ke kterým se vyjadřovali a
které byly postupně implementovány do obsahu kurikula sledovaných předmětů.
3/ Výše zmiňované závěry byly zavedeny do katalogu předmět
Věcné změny v řešení projektu a jejich zdůvodnění
V průběhu realizace projektu došlo pouze ke změnám přednášejících odborníků z praxe
z důvodu nemožnosti skloubit daný termín přednášejících s termíny výuky.
Vyčerpaná částka: 98 500,- Kč
Změny v plánovaném čerpání fin. prostředků a jejich zdůvodnění:
Cestovné: položka nebyla čerpána. Plánována účast na Mezinárodní konferenci SnoezelenMSE v Ostravě nebyla realizována z důvodu zrušení místa konference (konala se v Brně), proto
tato částka byla využita ke vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců na proškolení D. Opatřilové,
I. Fialové a D. Zámečníkové v rámci konceptu Snoezelen-MSE paní Renátou Filatovou na půdě
PdF. Absolvováním byly posíleny praktické kompetence vyučujících, které budou využity
vyučujícími v přímé výuce studentů v seminářích SP_RMO a SP_SNOE.
Předmět, jenž byl vytvářen/inovován byl k 31. 12. 2014 zaveden do Katalogu předmětů a má
jasně definované výstupy z učení dle metodiky ECTS.

