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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na podporu dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské
škole. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení
části empirické. Pro realizaci šetření uplatnila kvalitativní metodu
analýzy dat. Studentka provedla analýzu dokumentů ze školských
poradenských orgánů a materiálů o průběhu vzdělávání dítěte v
mateřské škole. Triangulaci doplnila rozhovory s pedagogy, kteří s
dítětem pracují. Předložila případovou studii chlapce s vývojovou
dysfázií a popsala výsledky svého šetření. Komise byla seznámena s
posudky vedoucí práce a oponentky. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Studentka argumentovala otázky týkající se
možnosti zpracování teorie s metodikou práce a nastínila možnosti
rozpracování této metodiky, kterou by mohli využít pedagogové
běžných mateřských škol, kteří nemají zkušenosti v této oblasti.
Uvedla, v jakých materiálech v rámci inkluzivního vzdělávání dětí s
uvedenými speciálními vzdělávacími potřebami mohou najít
pedagogové informace. Studentka věcně reagovala na předložené
dotazy, bakalářskou 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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