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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Monika Králová
Identifikační číslo studenta: 59918114

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
ID studia: 551784

Název práce: Role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Kateřina Hádková, 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 na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a v jejich podpoře v alternativní škole. Shrnula obsah
teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části práce.
Výzkumné šetření realizovala kvalitativní metodou
polostrukturovaných rozhovorů uskutečněných se 2 učiteli a 2
asistenty pedagoga ze základních škol z Prahy, které pracují pomocí
přístupu Montessori.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka prokázala dobrou schopnost práce s
textem. V rámci empirické části jsou vymezeny cíle a výzkumné
otázky, jejich závěry jsou přehledně a podrobně okomentovány
včetně naplnění cílů bakalářské práce. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Shrnula hlavní poznatky z výzkumného
šetření. Uvedla specifika přístupu k žákům se sluchovým postižením
v kontextu Montessori. Vymezila specifika přístupů k žákům se SVP
v kontextu Montessori přístupu.
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)

Předseda komise: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................
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