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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,

v níž se zabývá problematikou výuky českého jazyka u žáků se
sluchovým postižením na 2. stupni základní školy. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. 
Výstupem praktické části je pracovní list na vybraný gramatický jev
určený pro žáky 2. stupně se sluchovým postižením, jejichž prvním
jazykem je český jazyk. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část práce je přehledně zpracována,
autorka vychází z aktuálních zdrojů. Pracovní list navržený v části
praktické nebyl bohužel v praxi ověřen. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k chybné formulaci
hypotézy a k interpretaci zjištěných výsledků. Shrnula specifika
výuky českého jazyka u žáků se sluchovým postižením, kteří v
komunikaci tváří v tvář preferují mluvený český jazyk. Uvedla, které
projevy jsou u žáků se sluchovým postižením v češtině
problematické. Diskuze byla zaměřena na cíl a přínos práce pro
speciální pedagogiku. Studentka věcně odpověděla na předložené
dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Lucie Rokosová



Číslo zápisu / číslo ve spisu: 439721/.....

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................

 prof. doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová,
Ph.D.

............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lucie Rokosová

http://www.tcpdf.org

