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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na proces adaptace dítěte s poruchami autistického
spektra v předškolním věku na prostředí mateřské školy. Shrnula
obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení části empirické. K
získání dat použila rozhovory s rodiči a pedagogy šesti děti,
pozorování a analýzu dokumentů, k jejich propojení využila
explicitní triangulaci.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka provedla kvalitní analýzu a interpretaci dat,
navrhuje adaptační plán využitelný v podpoře (nejen) dětí s PAS.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala
faktory, které mají vliv na výběr předškolního zařízení a na adaptaci
dítěte s PAS. Objasnila adaptační plán určený pro začlenění dětí s
poruchou autistického spektra do MŠ. Porovnala ho s Berlínským
adaptačním plánem. Zabývala se rolí pedagoga při adaptaci dítěte s
PAS. Shrnula, které prvky by měl obsahovat adaptační plán pro dítě s
PAS. Diskuze byla zaměřena na problematiku personálního zajištění
podpory dětí s PAS v kombinaci s dalším postižením ve speciálních
mateřských školách.
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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