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Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na problémové chování u žáků s autismem a
střední mentální retardací ve výchovně vzdělávacím procesu. Shrnula
obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části
práce, který je založen na kvalitativně orientované metodologii (data
získaná z 11 polostrukturovaných interview realizovaných s
pedagogickými pracovníky ze tří základních škol samostatně
zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Práce je hodnocena jako zdařilá. V teoretické části autorka prokázala
dobrou znalost tématu i schopnost práce s odbornými zdroji.
Výzkum je pečlivě zpracován. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k problematice výskytu
problémového chování u osob s poruchami autistického spektra v
souvislosti s jejich hypersenzitivitou na určitý druh senzorických
podnětů. Vysvětlila sebestimulační problémové chování. Zdůvodnila
výsledky týkající se kritického hodnocení materiálního a technického
vybavení škol.
Diskuze byla zaměřena na potřebné změny, které by měly být v
prostorovém i materiálním vybavení dnešních ZŠs provedeny.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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