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Zabývá se rolí asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávacím
systému.Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(charakteristiku profese asistenta pedagoga, vymezení pojmu inkluze
v souvislosti s novými legislativními změnami. Uvedla postup řešení
praktické části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné šetření,
využila výzkumné techniky rozhovoru, kterou uplatnila na souboru
15 respondentů náhodně vybraných základních škol.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že práce je po stránce obsahové i formální bez
nedostatků. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k metodologii sběru dat a k výsledkům šetření. Uvedla,
jakým způsobem je aktuálně upravena přímá a nepřímá činnost
asistenta pedagoga v předpisech a jaká rizika jsou s touto úpravou
spojena. Navrhla způsob edukace asistentů, semináře zaměřené na
způsoby dobré praxe. Diskuze byla zaměřena na podmínky pro práci
asistentů ve školách, na postupy začlení asistenta pedagoga do
pedagogického procesu.  
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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