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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
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Zadavatel práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Název práce: Specifika práce s dětmi cizinců v běžné mateřské škole

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D.

Datum obhajoby : 09.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,

která se zaměřuje na pomoc dětem cizinců prostřednictvím
předškolního vzdělávání k snadnější inkluzi. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Popsala vlastní šetření
realizované formou pozorování a strukturovaných rozhovorů s
pedagogickými pracovníky a zaměřené na podporu dětí-cizinců ve
vybrané mateřské škole.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že v teoretické části je výčtové uvádění informací,
nadbytečné pasáže citující relevantní zákonné úpravy. Výsledky
práce by bylo vhodné prezentovat přehledněji. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k výzkumnému vzorku
(udělení podpůrného opatření vyššího stupně dětem-cizincům), k
možnostem využití individuální práce s dítětem. Uvedla, které kurzy
dalšího vzdělávání (v oblasti práce s dětmi – cizinci) by doporučila
pedagogům ve sledované MŠ. Diskuze byla zaměřena na otázky
motivace rodičů i MŠ, aby děti s OMJ mohly častěji využívat
asistenta pedagoga. Na dotazy členů komise reagovala studentka
adekvátně, diplomovou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

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

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

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................

 PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D. ............................
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