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Průběh obhajoby: Studentka vymezila téma, cíle, metody řešení a výstupy bakalářské
práce. Zdůvodnila výběr tématu vytváření strategií zaměřených na
podporu vhodného chování žáků na druhém stupni základní školy.
Šetření bylo zaměřeno na psychosociální vývoj jedince ve vztahu ke
škole a k sociální skupině. Studentka stručně popsala teoretické
zázemí práce a vysvětlila termín PBIS v českém kontextu. Sběr dat
probíhal formou online rozhovorů vzhledem k pandemické situaci.
Základní školy byly zvoleny záměrným výběrem. Celkem bylo
zařazeno 12 respondentů (učitelů), z čehož 8 respondentů pracovalo
ve školách, kde není využíváno PBIS a 4 respondenti pocházeli ze
škol, kde je PBIS pilotně implementován. Všechny základní školy s
implementací PBIS byly mimopražské. Studentka popsala realizaci
vlastního výzkumného šetření a analýzu dat. Závěrem konstatuje, že
je nutné, aby učitelé a vedení škol byli ztotožněni s PBIS a zároveň
doplňuje celou náročnost procesu, jak PBIS do základních škol
implementovat. Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce
a oponenta. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Argumentovala dotaz, zda již nyní lze uvést výsledky implementace
PBIS na českých základních školách. Studentka věcně reagovala na
vznesené dotazy, bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: výborně.
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