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Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 1x; dobře: 2x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a vlastní motivaci pro jeho
zpracování. Seznámila komisi s tématy zpracovanými v teoretické
části práce, následně metodologii výzkumu a formulované výzkumné
otázky. Prezentovala výsledky své práce. Prezentace byla
nesystematická, studentka ji prokládala praktickými příklady ze
svého šetření, komentáři, obtížně tvořila přehled výsledků. V práci
chybí kapitola Diskuse, kapitola Závěr je formulována velmi obecně.
Studentka přiznala nedostatky (literatura, gramatické chyby,
chybějící obsahy v teoretické části) ve zpracování a prezentaci práce.
Zodpovídala následující dotazy komise:
1) Na čem byl založen předpoklad, že komunikace mezi učitelem a
asistentem pedagoga bude v MŠ a ZŠ ve svých charakteristikách
odlišná?
2) V čem vidíte na základě dat ze svého výzkumného šetření přínos
přítomnosti asistenta pedagoga ve třídě pro všechny děti v MŠ a žáky
v ZŠ? Je pro uvažovaný přínos závazná stejná kvalita spolupráce
obou jako v případě dětí a žáků s SVP?
3) Doporučovala byste na základě své odpovědi na tyto otázky něco
v představovaném modelu analýzy komunikace mezi učitelem a
asistentem pedagoga upravit?
4) Objasnit termíny integrace a inkluze (s.12), v DP jsou uvedeny
poněkud nejasná formulace.
Studentka nedokázala na položené dotazy adekvátně odpovědět,
nebyla připravena na obhajobu.
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Výsledek obhajoby: dobře (3)

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

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

 PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. ............................
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