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Průběh obhajoby: Téma bakalářské práce je zaměřeno na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni v běžných
základních školách v období pandemie Covidu-19. Teoretická část se
zabývá charakteristikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a vzdělávání těchto žáků na prvním stupni v období pandemie
nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19.
Empirická část je řešena kvalitativním přístupem, metodou sběru dat
se stal polostrukturovaný rozhovor se šesti respondenty (4 třídní
učitelky a 2 asistentky pedagoga). Pro sběr dat byly vybrány běžné
základní školy. Analýza dat probíhala formou otevřeného kódování a
následnou kategorizací a interpretací dat. Cílem šetření bylo
prozkoumat problematiku z pohledu pedagogů a asistentů pedagogů
a popsat, jak respondenti vnímali a zvládali proces distanční výuky s
integrovanými žáky se SVP. Komise byla seznámena s posudky
vedoucího práce a oponenta. Studentka argumentovala, jakým
způsobem kategorizovala data. Studentka popsala výsledky šetření a
navrhla možnosti, jak eliminovat výrazné problémy plynoucí z
výsledků šetření (například u vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením při distanční výuce).
Studentka bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: výborně
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