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Studenta nastínila obsahové zaměření teoretické části práce. Dále
představovala empirické šetření, které realizovala v druhé části
práce. Rámcově shrnula výsledky. Odpovídala s dopomocí komise, s
návodnými otázkami.
Položené dotazy:
1) Na s. 35 píšete: „Specifické podpůrné opatření je Individuální
vzdělávací plán (IVP). Tento připravuje příslušný asistent pedagoga“
– je to opravdu tak, že AP tvoří IVP? Toto píšete opět na s. 36.
Posuďte, zda k tomu má příslušnou kvalifikaci, ověřte.
2) Zvažte, zda délka rozhovorů (uvádíte 3–6 minut) umožňuje jít do
hloubky a opravdu zjišťovat zkušenosti a názory pedagogů, jak
citujete v teoretické metodologické literatuře, která charakterizuje
přínos metody sběru dat rozhovor. Je např. možné z velmi stručné
odpovědi učitelů implikovat závěry o funkčnosti spolupráce mezi
učitelem a AP (s. 62)?
3) Která ze zkoumaných oblastí potřebuje dle Vás zásadnější
podporu a kdo se na ní může podílet?
4) Zjišťovala jste, zda AP a pedagog spolu po dopoledni vyhodnocují
vzdělávací proces a podporu dětí s SVP?
Studentka nebyla dobře připravena na otázky položené v posudcích,
na část z nich nedokázala odpovědět ani při velké dopomoci.
Neorientuje se v klíčových pojmech (inkluze, integrace, školní
asistent).
Studentka vložila částečné opravy práce v erratech, ale kvalita
obsahu není odpovídající požadavkům na DP.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 4.

1 Oldřiška Zemanová



Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. ............................

 PhDr. Michaela Kaslová ............................
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