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Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Kristýna Hradiská
Identifikační číslo studenta: 78285302

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
ID studia: 486610

Název práce: Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): Mgr. Marie Komorná, Ph.D.

Datum obhajoby: 15.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 0x; dobře: 4x;
neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností dětí s
odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání. Shrnula
obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části
práce. Autorka připravila sadu výzkumných nástrojů, které použila
pro diagnostiku dětí s OMJ a pro sledování průběhu realizace aktivit,
které sama navrhla.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Vysloveny výhrady k práci s informačními zdroji, k jazykové stránce
textu a objektivitě provedeného šetření - ke zkreslení výsledků
vlivem podmínek, za kterých ověřování didaktického projektu
probíhalo. Nejsou explicitně uvedeny odpovědi na výzkumné otázky.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Objasnila
termíny žák-cizinec a žák s OMJ. Vyjádřila se k subjektivitě
provedeného šetření – ke zkreslení výsledků vlivem podmínek, za
kterých ověřování didaktického projektu probíhalo. Vyjádření
studentky k výsledkům bakalářské práce nebylo přesvědčivé. V
předloženém doporučení pro praxi se přímo neodrazily výsledky
bakalářské práce.
Studentka reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: dobře
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Výsledek obhajoby: dobře (3)

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

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

 doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................
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