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Diplomantka strukturovaně představila práci na téma "Vzdělávací
proces žáků s odlišným mateřským jazykem na úrovni A1 v české
základní škole: případová studie", a to s důrazem na to, jak školy a
učitelé přistupují k výuce žáků s OMJ v českém jazyce, cíle práce,
teoretickou část, cíle empirické části, výzkumný vzorek, výzkumné
otázky a stručně seznámila s výsledky.
Vedoucí práce vyzdvihla aktuálnost tématu, samostatnosti autorky,
množství nastudované zahraničí literatury, přehledné a čtivé
zpracování empirické části, reflexi autorky a její nadhled nad
tématem.
Oponentka vyzdvihla přehlednost a strukturovanost práce, zejména
vhodnost pro všechny učitele z praxe, využití při vysokoškolské
výuce, ocenění zahraničních zdrojů a jejich zpracování, ochotu sdílet
materiály a přemýšlet napříč předměty a materiály komplexně.

Průběh obhajoby:

Otázky:
1. Jak by autorka postupovala v případě, že by měla ve třídě žáky s
OMJ, ale neměla podporu vedění školy?
2. Jmenujte tři podle Vás zásadní pedagogické principy ve vztahu k
začleňování žáků s OMJ, které budete vyžadovat od školy/vedení, ve
které / pod kterým budete v budoucnu pracovat?
3. Teorie výuky češtiny jako cizího jazyka
4. Výběr případů - školy, učitele, žáků
5. Co to je kazuistika
6. Čím se školy liší v přístupu ke vzdělávání žáků s OMJ
Autorka odpověděla odborně, s nadhledem na všechny položené
otázky.
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