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Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent(i): PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
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Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 1x; velmi dobře: 3x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na význam motivace u žáků s mentálním
postižením. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup
řešení praktické části práce, kterou realizovala pomocí
polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a dotazníku.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část práce tvoří autorce dobrá
východiska pro realizované výzkumné šetření, vhodně je zvolena
metodologie empirického šetření, interpretaci výsledků by však bylo
vhodné více precizovat. Celkové práce přináší nové výsledky k
motivaci u žáků s mentálním postižením. Studentka reagovala na
dotazy zahrnuté v posudcích. Formulovala cíl práce a klíčové závěry.
Uvedla nejčaštější motivační prvky dle osobní zkušenosti u žáků se
středně těžký mentálním postižením. Vyjádřila se k formám odměny,
kterou preferují žáci se středně těžkým mentálním postižením. Na
základě výsledků šetření vysvětlila význam vnitřní motivace u žáků s
mentálním postižením. Diskuze byla zaměřena na význam výsledků
diplomové práce pro speciální pedagogiku.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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