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Diplomantka Lenka Volfová představila svou práci na téma
"Specifika přístupu pedagogů k sociálně znevýhodněným dětem" -
motivace, která ji vedla k výběru tématu; cíl diplomové práce; postup
při vypracování teoretické části (zdůvodnění, proč pracovala
převážně se studiemi a výzkumy; popis situace nejen v ČR, ale i v
Německu a na Slovensku - důvody, které ji k tomu vedly). Dále
představila empirickou část své práce - diplomantka popsala volbu
metodologie (kvantitativní výzkum), metody sběru dat, výběr
vzorku, návratnost. Upozornila na přínosnost dat pro další výzkum.
Dále představila základní zjištění výzkumu, naznačila doporučení
pro praxi a možnosti dalšího využití tohoto výzkumu. Potvrdila se
některá její očekávání (např. snaha podporovat sociokulturně
znevýhodněné žáky ze strany učitelů; jít cestou individuální práci s
žákem, naučit žáky komunikovat a dovést je ke schopnosti
sebereflexe a sebehodnocení). 
Zobecnění (komparace české situace se situací na Slovensku a
Německu) - větší podobnost české situace se situací na Slovensku.
Rozdílnost ve vysokoškolské přípravě (na slovenské straně větší
nespokojenost než na straně české), v ČR funguje mnohem více
programů zaměřených na tuto problematiku. V obecných otázkách
docházelo ke shodě i s německými učiteli, v Německu cítili učitelé
menší připravenost v této oblasti. Velký rozdíl mezi zeměmi lze
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zaznamenat v pojetí spravedlnosti. 
Naznačeny další možnosti výzkumu.

Čtení posudků vedoucího práce a oponenta. 
Vedoucí vyzvedl spolupráci s diplomantkou, která přicházela s
novými nápady, pracovala samostatně, prokázala schopnost
systematické práce s literaturou, dovednost realizovat empirický
výzkum, byla ochotna se učit nové věci, včetně základů statistiky.  
  

Otázky vedoucího práce: 
1. Jak si vysvětlujete rozdíly v učiteli deklarované připravenosti na
inkluzi v ČR a v Německu?
2. Jak lze interpretovat Vaše zjištění, že se zvyšující se mírou praxe a
podílem socio-kulturně znevýhodněných žáků ve škole, klesá
vnímaná potencionalita vyučování (škála GTE)?
3. První otázka dotazníku byla otevřená - Co si učitelé představují
pod pojmem sociokulturně znevýhodněné dítě.

Oponentka považuje práci za nadstandardní a mimořádně kvalitní.
Zvláště vyzdvihla práci diplomantky s prameny a jejich propojení s
výsledky výzkumu. 

Otázky oponentky: 
1. Jak si vysvětlujete zjištění, že se v ČR se zvyšující se mírou praxe
a s rostoucím podílem socio-kulturně znevýhodněných žáků ve
škole, klesá u učitelů vnímaná potencionalita vyučování (škála GTE).
2. Čím si vysvětlujete rozdíly v názorech učitelů v České republice,
na Slovensku a v Německu.

Diplomantka Lenka Volfová zodpověděla všechny otázky
přesvědčivě, se znalostí tématu a dané problematiky. Diskutovala s
členy komise a své výpovědi doplňovala vhodnými argumenty
podloženými daty.

Práce i obhajoba byla hodnocena jako mimořádně kvalitní a
hodnocena známkou výborně. 
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