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Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové
práce. Cílem diplomové práce bylo analyzovat průběh inkluzivního
vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole.
Autorka shrnula východiska obsažená v teoretické části práce.
Uvedla cíle a postup řešení praktické části práce, v níž kvalitativní
výzkumnou metodou zpracovala případovou studii.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že se autorka snažila předložit ucelený pohled všech,
kteří se do vzdělávání žáka zapojili, a práce se tak stala méně
přehlednou. Kvalitu práce snižuje nerozčlenění zpracovaných
výpovědí do přehlednějších kategorií.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Formulovala
cíl své práce a uvedla závěry, ke kterým dospěla. Porovnala závěry
práce s aktuálními výzkumy, které se na tuto problematiku zaměřují.
Specifikovala přínos diplomové práce pro speciálně pedagogickou
teorii a praxi. Diskuze byla zaměřena na vlastní závěry ve srovnání s
dostupnou literaturou, s výzkumy realizovanými na jiné univerzitě.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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