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Zabývá se tématem vzdělávání žáků s poruchami autistického
spektra na základní škole pro žáky s tělesným postižením. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Věnuje se
metodickým podmínkám vzdělávání žáků s poruchami autistického
spektra na ZŠ pro žáky s tělesným postižením. Realizovala
kvalitativní výzkumné šetření metodou strukturovaného rozhovoru se
čtyřmi respondenty. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
rizikům vzdělávání žáků s PAS na školách určených pro žáky s
jiným typem zdravotního postižení. Uvedla možnost pokračování
výzkumu v návaznosti na provedené šeření. Navrhla opatření pro
zlepšení informovanosti personálu o práci s klienty s PAS. 
Diskuze byla zaměřena na doporučení, která vyplynula z výsledků
diplomové práce. Na dotazy členů komise reagovala studentka
adekvátně, diplomovou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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