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Zabývá se pohledem učitelů na inkluzi a inkluzivní vzdělávání v
běžné základní škole. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce.
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části
práce, v níž získala a vyhodnotila konkrétní názory 40 učitelů jedné
pražské základní školy na proces inkluzivního vzdělávání.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka využila řadu odborných zdrojů, přehledně
interpretuje současnou legislativu a odkazuje na relevantní výzkumy
v dané oblasti. Metodologie zkoumání je adekvátně popsána,
výsledky šetření jsou detailně vyhodnoceny. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k výsledkům
výzkumného šetření. Formulovala rizika zkreslení provedeného
dotazníkového výzkumu přístupů a zkušeností s inkluzivním
vzděláváním na jediné škole. Uvedla, čeho se pedagogové na této
škole nejvíce obávají a vyvodila závěry pro jejich další vzdělávání.
Diskuze byla zaměřena na otázky inkluze v základní škole v
kontextu s přípravou učitelů. Studentka věcně odpověděla na
předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................

 PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D. ............................
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