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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.
Zabývá analýza přístupu k výuce žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami se zaměřením na hodiny chemie pro 2. stupeň ZŠ. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část práce byla autorce dobrým
východiskem pro následně realizovaný výzkum. V textu jsou však
obsaženy obsahové a jazykové nepřesnosti, nedostatky jsou v
odkazech na informační zdroje. Získaná data ne vždy plně
interpretovala a vyhodnotila. Studentka odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k metodologii výzkumného
šetření (k výběru respondentů, problému s porovnáním
vyhodnocených dat dvou zvolených skupin). Vysvětlila zařazení
dvou případových studií. Diskuze byla zaměřena na nutnost
propojování výzkumných postupů ve vztahu k formulovaným
výzkumným otázkám.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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