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2. Představení DP studentkou: studentka představila důvod výběru
tohoto tématu, metodologii (metody sběru dat), představila stěžejní
výsledky, ačkoliv si je vědoma, že k charakteru práce není možné
zobecňovat výsledky.
3. Posudek vedoucího DP: formální i obsahové požadavky jsou
splněny, studentka prokázala dobrou orientaci v aktuální
problematice a přinesla cenné poznatky ke specifickým působením
asistentů na druhém stupni ZŠ. 
4. Posudek oponentky DP: věcná a přehledná toeretická část, vysoce
oceňováno množství sebraných dat. Vyzdvižena byla vysoká
jazyková úroveň práce.
5. Otázky vedoucího i oponentky se vztahovaly k cílům občanské
výchově a jejich dosahování s pomocí asistenta pedagoga.
Diskuze o roli asitentů pedagoga na 2. stupni ZŠ - komunikace se
samotnými žáky apod.; žáci s různým sociálním znevýhodnocením
Studentka odpovídala na otázky kompetentně, přesvědčivě, s
odbornou erudicí, s oporou dat z provedeného výzkumu a se
zapojením svých osobních zkušeností. 
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