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Typ studijního programu: navazující magisterský
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Identifikační čísla studia: 630210

Název práce: Postoje rodičů a učitelů při vzdělávání žáka s chronickým
onemocněním na 1. stupni běžné základní školy

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
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Jazyk obhajoby: čeština
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Datum obhajoby: 26.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 4x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zabývá postoji rodičů a učitelů žáků s chronickým
onemocněním během povinné školní docházky na 1. stupni běžné
základní školy. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup
řešení části empirické. Realizovala výzkumné šetření využitím
metody dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru.
Zjišťovala, jaké jsou postoje rodičů a učitelů ke vzdělávání žáků s
několika typy chronického onemocnění na základní škole.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka v teoretické části soustředila dostatečná
teoretická východiska, ve výzkumné části předkládá velmi pečlivě
provedené šetření. Oceněn výběr výzkumného vzorku (12
respondentů). Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Zdůvodnila výběr vybraných diagnóz žáků s chronickým
onemocněním. Uvedla podpůrná opatření v 1.stupni, která je možno
žákům s CHO v základní škole poskytnout. Vyjádřila se k výběru
respondentů – žáků s dětským onkologickým onemocněním. Diskuze
byla zaměřena na problémy vzdělávání žáků s chronickým
onemocněním za situace nařízené distanční výuky.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou 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: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................

 PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................
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