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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se
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Identifikační čísla studia: 586186

Název práce: Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
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Datum obhajoby: 18.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 1x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.
Zabývá poskytováním podpory v procesu inkluzivního vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením (nad rámec podpůrných
opatření doporučených školským poradenským zařízením). Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala
výzkumné šetření zaměřené na 4 žáky, získala výsledky ze dvou úhlů
pohledu – z pohledu třídního učitele a z pohledu asistenta pedagoga.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice inkluze na sledované škole, k plánu pedagogické
podpory a její roli při inkluzi žáků S LMP. Uvedla, která podpůrná
opatření doporučují školská poradenská zařízení pro žáky s lehkým
mentálním postižením. Diskuze byla zaměřena na poskytování
pedagogické intervence a na předmět speciálně pedagogické péče.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou 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. ............................

 prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................
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