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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na intervence poskytované žákům s dyskalkulií v
základních školách. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla
postup řešení části empirické. Realizovala kvalitativní výzkumné
šetření, v němž zjišťuje a popisuje podporu stanovenou vybraným
žákům s dyskalkulií, kteří mají obtíže v matematice. K získání dat
byly využity metody polostrukturovaného rozhovoru a pozorování.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že bakalářská práce je zdařilá. Autorka k přípravě
bakalářské práce přistupovala svědomitě a prokázala samostatnost a
schopnost flexibilně reagovat na změny, ke kterým v průběhu
přípravy práce docházelo v prostředí škol i v legislativě. Studentka
reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Konkretizovala výsledky
provedeného výzkumného šetření. Vysvětlila, co v intervenci určené
žákům s dyskalkulií považuje za stěžejní. Vyjádřila se k
problematice nové legislativní úpravy a její aplikaci v praxi.
Formulovala doporučení, která vyplynula z výsledků zpracované
práce. Uvedla, kde a jakými formami se mohou v dané oblasti
vzdělávat učitelé. Diskuze byla zaměřena na metodologii
výzkumného šetření a formulaci výzkumných otázek vzhledem ke
zvolenému metodologickému postupu.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)
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