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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.
Zaměřuje se na specifika vzdělávání dětí se vzácným onemocněním
na základní škole speciální. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce (popis tří konkrétních vzácných onemocnění –
mukopolysacharidózu, Prader – Willi syndrom a Smith-Magenis
syndrom). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce. V realizovaném výzkumném šetření zjišťuje, jak
speciální pedagogové na základní škole speciální postupují v práci s
žáky s vybranými diagnózami vzácných onemocnění.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka prokázala, že dovede pracovat s literárními
prameny, bohužel chybí analýza problematiky ze zahraničních
zdrojů. Členění kapitol je nepřehledné. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k přínosu práce pro
speciální pedagogiku. Zdůvodnila volbu metod (kvalitativní přístupu,
způsob sběru dat). Vysvětlila pojem komfortní zóna. Prezentovala
výsledky konfrontace vlastních výsledků výzkumného šetření s
tvrzením odborníků, kteří se vyjadřují k jednotlivým vzácným
onemocněním.
Studentka odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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