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Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Alice Kukolová
Datum narození: 25.12.1995
Identifikační číslo studenta: 33663867

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 471078

Název práce: Bilingvální komunikační přístup ve vzdělávání žáků a studentů se
sluchovým postižením

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

Datum obhajoby : 18.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Jedná se o přepracovanou bakalářskou práci, která se zabývá
bilingválním komunikačním přístupem na 1. stupni ZŠ pro sluchově
postižené. Studentka shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné šetření ve dvou
pražských základních školách, jsou přiloženy záznamové archy z
každé pozorované vyučovací hodiny včetně autorčiných vlastních
zápisů.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka bakalářskou práci dopracovala, doplnila
pozorovací archy a akceptovala připomínky z minulých posudků.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Shrnula
hlavní rozdíly bilingválních modelů u nás a v zahraničí. Vyjádřila se
k porovnání zkoumaných škol v souvislosti se vzájemnou rolí
pracovníků ve třídách. Diskuze byla zaměřena na přínos práce pro
speciální pedagogiku a možnosti v daném šetření pokračovat. Na
dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou
práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. ............................

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

 PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. ............................

 PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................
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