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Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Ivanka Troušková
Rok narození: 1975
Identifikační číslo studenta: 84442640

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika - speciální pedagogika

Identifikační čísla studia: 548429

Název práce: Bariéry při vzdělávání vietnamských žáků ve vybrané základní škole
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent(i): doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Datum obhajoby: 10.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 2x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na vzdělávání vietnamských žáků ve vybrané
základní škole. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup
řešení praktické části práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že v teoretické části autorka prokázala dostatečnou
orientaci v tématu i dobrou schopnost práce s odbornými zdroji.
Získaná data jsou prezentována přehledně, s využitím citací
jednotlivých respondentů, autorka uvádí i diskuzi vlastních
výzkumných poznatků se zdroji z odborné literatury. Studentka
reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k možnostem
on-lina doučování pro vietnamské žáky v oblasti osvojení českého
jazyka. Zhodnotila přínos práce pro aktuální inkluzivní praxi na
školách. Představila komisi návrhy výukových projektů v práci
uvedených v přílohách č. 4 a 5. Diskuze byla zaměřena na komparaci
vlastních výsledků s publikovanými zdroji.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

Členové komise: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................

 PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. ............................
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