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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí u dětí s odlišným
mateřským jazykem v předškolním věku v běžné mateřské škole.
Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické
části práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že kapitoly teoretické části jsou vhodným
východiskem pro část praktickou, která je založena na šestiměsíční
práci se sedmi dětmi s OMJ ve vybrané MŠ. Vhodně jsou vybrány a
sestaveny materiály, se kterými diplomantka v rámci šetření a
intervence pracovala. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v
posudcích. Popsala cíle, metody a závěry výzkumného šetření.
Uvedla, které faktory nejvýznamněji ovlivňují úroveň a rozvoj
jazykových kompetencí předškoláků s OMJ. V této souvislosti se
vyjádřila k roli mateřského jazyka dítěte. Konkretizovala postup
práce s dětmi s OMJ, které odcházejí z MŠ, kde pracuje, a základní
školou, do níž tyto děti nastupují. Diskuze byla zaměřena na
diagnostické a výukové materiály, které mohou být inspirativní pro
pedagogy a další odborníky.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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