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

střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdraví

Identifikační čísla studia: 629927

Název práce: Intervenční přístupy k žákům mladšího školního věku s odlišným
mateřským jazykem

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Datum obhajoby: 18.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 1x; velmi dobře: 2x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.
Zabývá intervenčních přístupů k žákům s odlišným mateřským
jazykem na prvním stupni základní školy. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Realizovala výzkumné šetření, v
němž identifikovala intervenční přístupy a podpůrná opatření, která
jsou poskytována žákům s odlišným mateřským jazykem. Použila
rozhovor s učiteli základní školy, rozhovor se speciální pedagožkou,
příklady inspirativní praxe. U obhajoby prezentovala výsledky
diplomové práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce má vcelku dobrou úroveň, problematika žáků
s OMJ je vhodně rozpracována. Autorka bohužel nevyužila
zahraniční zdroje. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřila se k intervenčním programu obohacení
Reuvena Feuersteina, ke vzdělávací metodě Montessori a problémům
jejich uplatňování v praxi. Vymezila účinné postupy jsou pro
adaptaci žáka s OMJ. Studentka věcně odpověděla na předložené
dotazy, 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: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................

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

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