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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž popisuje edukační proces v malotřídní škole v kontextu
inkluzivního vzdělávání. Shrnula obsah teoretické části práce a
uvedla postup řešení praktické části práce. Základní technikou byl
polostrukturovaný rozhovor, aplikace vyučovacích hodin s
interpretací na jejich efektivitu s ohledem na žáky s SPU.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Pozitivně hodnocen podrobný popis jednotlivých vyučovacích hodin,
promyšlené metody a organizační formy výuky.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích Na základě
výsledků vlastního výzkumného šetření popsala základní kroky, na
které by měl učitel myslet, než začne pracovat s žáky se SVP v
málotřídní škole. Vyjádřila se ke způsobu komparace zjištěných
informací, k propojování jednotlivých ročníků v malotřídní škole.
Shrnula závěry diplomové práce. Diskuze byla zaměřena na přínosy
malotřídního způsobu vzdělávání pro žáky se SVP. Studentka
vhodně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
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