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Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové
práce. Zabývá se komplexním rozvojem přírodovědně nadaného žáka
na druhém stupni běžné základní školy. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla cíle a postup řešení
praktické části práce. Použila soubor kvalitativních metod, vytvořila
baterii vlastních nástrojů, které jí umožnily zpracovat výsledky
šetření do případové studie a vyslovit doporučení pro další postupy
pro vzdělávání vybraného žáka.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce je zdařilá. Autorka velmi dobře popisuje
"podpůrná "opatření v oblasti nadání žáka, individuální přístup v
jazykových předmětech i při rozvoji sociálních aktivit. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice vztahu nadaného žáka k ostatním žákům. Specifikovala
výstupy diplomové práce, které považuje za inspirativní pro teorii a
praxi speciální pedagogiky. Diskuze byla zaměřena na pojetí práce s
chybou, která je součástí výstupů diplomové práce.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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