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Zabývá se problematikou podpory ve vzdělávání žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů na základních školách. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Potřebná data
byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými
pedagogy, s mladými lidmi z druhé generace ukrajinských migrantů
a s odborníkem v oblasti podpory integrace mladých migrantů.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická analýza problematiky má dobrou úroveň.
Autorka prokázala zaujetí pro řešené téma. Odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k problematice specifické
podpory žáků z druhé generace migrantů. Uvedla metodická
doporučení pro učitele 1.stupně ZŠ při příchodu nového žáka s OMJ
původem z Ukrajiny. Upozornila na odlišnosti od podpory žáků
cizinců. Uvedla rámcový počet žáků - dětí ukrajinských migrantů v
českých základních školách. Diskuze byla zaměřena na otázky
osvojování jazyka, rozvíjení jazykových schopností. Studentka věcně
odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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