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Průběh obhajoby: Práce se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání žáka s mentálním
postižením a s přidruženou poruchou autistického spektra. Cílem je
představení postoje k inkluzi žáka s lehkým mentálním postižením ze
strany pedagoga a asistenta pedagoga na základní škole spolu s
případnými problémy, které může situace přinášet. Teoretická část se
zaměřuje na definici etiologii a dělení jednotlivých handicapů.
Empirická část je řešena kvalitativním přístupem metodou případové
studie. Sběr dat probíhal formou polostrukturovaného rozhovoru s
třídní učitelkou, asistentkou pedagoga, metodičkou prevence a
ředitelkou (řešen byl žák školy s lehkým mentální postižením).
Základní škola byla záměrně vybrána (škola pouze s prvním stupněm
v menší obci). Studentka stanovila výzkumné otázky, které
představila. Na základě výzkumných otázek sestavila
polostrukturovaný rozhovor. Studentka představila výstupy šetření,
které shrnuje do sedmi oblastí, ve kterých upozorňuje na limity
inkluzivního vzdělávání při začlenění žáka s mentálním postižením.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponenta.
Studentka argumentovala otázky oponenta. Vysvětlila postoj třídního
učitele k inkluzivnímu vzdělávání a možné náměty pro zlepšení
situace.
Studentka 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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