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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
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vyhodnocených dat dvou zvolených skupin). Vysvětlila zařazení
dvou případových studií. Diskuze byla zaměřena na nutnost
propojování výzkumných postupů ve vztahu k formulovaným
výzkumným otázkám.
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