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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Veronika Pouchová
Rok narození: 1999
Identifikační číslo studenta: 77515424

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 585923

Název práce: Strategie podpory ve vzdělávání žáků s italštinou jako mateřským
jazykem

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.

Datum obhajoby: 02.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 3x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila téma bakalářské práce a důvody výběru
tématu. Uvedla cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.
Věnuje se problematice strategií podpory ve vzdělávání žáků s
italštinou jako mateřským jazykem. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla cíle výzkumného šetření, výzkumné
otázky a postup v řešení empirické části práce. Studentka realizovala
kvalitativní výzkumné šetření, uplatnila metodu semistrukturovaných
rozhovorů, které vedla v online prostředí s českými učitelkami a
speciálními pedagožkami působícími v italsko-českých třídách.
Uvedeno, že zadaných cílů se studentce podařilo dosáhnout.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Autorka práce si vybrala zajímavé téma. Konstatováno, že v
teoretické části práce bylo využito malé množství zahraničních
zdrojů, uváděna jsou často všeobecně známá fakta. Ve výzkumném
šetření chybí popis výzkumného problému a použitých metod. Při
obhajobě bakalářské práce diskutováno porovnání provedeného
výzkumného šetření s jinými výzkumy. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Během obhajoby bakalářské práce
reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. Všichni
členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: velmi
dobře.
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