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Název práce: Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni ZŠ v
době distančního vzdělávání

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Oponent(i): Mgr. Marie Komorná, Ph.D.

Datum obhajoby: 15.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 4x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;
neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje vzdělávání osob s lehkým mentálním postižením v
běžném vzdělávacím proudu na 1. stupni základní školy v
podmínkách distančního vzdělávání v době zhoršené
epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocnění
COVID-19. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup
řešení praktické části práce. Data získala polostrukturovanými
rozhovory s osmi třídními učitelkami základních škol. Analýza dat
byla provedena metodou axiálního kódování.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část práce má přehlednou a logickou
strukturu a je vhodným podkladem pro zpracování výzkumné části.
Data získaná vlastním šetřením autorka přehledně prezentuje a
interpretuje. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Konkretizovala formy práce, které byly využity v rámci distančního
vzdělávání žáků s LMP. Shrnula doporučení a opatření, která je třeba
nastavit, aby v rámci distančního vzdělávání byli i žáci s lehkým
mentálním postižením aktivně zapojováni do výuky.
Studentka 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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