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Průběh obhajoby: Studentka představila obsah bakalářské práce, v níž se zaměřuje na
problematiku žáků s poruchou autistického spektra. Shrnula obsah
teoretické části práce a uvedla postup řešení části empirické.
Zpracovala kazuistiky tří chlapců s diagnostikovanou poruchou
autistického spektra.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že v bakalářské práci není dodržen minimální
stránkový rozsah textu. Klíčovým nedostatkem je metodologické
zpracování empirické části. Chybí popis metod, zkoumaných
dokumentů a vymezení oblastí a časový rozsah zúčastněného
pozorování u konkrétních případů.
Studentka se vyjádřila k obsahu posudku oponenta. Nedokázala
uspokojivě objasnit výběr zvoleného metodologického postupu
vzhledem k cílům bakalářské práce. Z průběhu obhajoby vyplynulo,
že prezentované výsledky nejsou podloženy objektivně zjištěnými
fakty (s využitím vhodných výzkumných nástrojů), ale vycházejí
spíše ze subjektivně interpretovaných zkušeností autorky.
Studentka připustila, že v bakalářské práci nepopsala v dostatečné
míře metodologický postup sběru dat, neuvedla konkrétní výzkumné
techniky k získání objektivních výsledků výzkumného šetření.
Komise doporučuje bakalářskou práci přepracovat ve smyslu vše
uvedených připomínek.
Předložená bakalářská práce nesplňuje kritéria kladená na tento typ
závěrečné práce. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a
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shodli se na hodnocení: neprospěla

Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)
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