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

Datum obhajoby : 11.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové

práce (zabývá se žáky ze sociálně vyloučených lokalit a jejich
vzděláváním). Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce.
Uvedla cíle a postup řešení praktické části práce. Předkládá 12
případových studií, které popisují jednotlivé rodiny ze sociálně
vyloučených lokalit a jejich přístup ke vzdělávání dětí.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická východiska jsou podrobně a precizně
zpracována, důraz je kladen na témata korespondující s výzkumnými
otázkami, vyhodnocení je správné. Studentka odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Objasnila cíle a výsledky výzkumného šetření.
Upřesnila formální postupy při přechodu žáka na ZŠ podle §16
školského zákona. Vyjádřila se k problematice problému s vysokými
školními absencemi dětí a k možnostem jejich omezování. Diskuze
byla zaměřena na rozdílný přístup pomáhajících institucí a postojů
rodiny, na spolupráci pracovníků sociálně aktivizačních služeb s
učiteli a rodinami žáků, na možnosti pomoci učitelům v dnešní
inkluzivní škole, aby mohli lépe pracovat s žáky se sociálním
znevýhodněním. 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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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ............................

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

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

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