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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
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ID studia: 552022

Název práce: Distanční vzdělávání žáků se sluchovým posižením na 2. stupni ZŠ
pro sluchově postižené

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

Datum obhajoby: 12.01.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž popisuje realizaci distanční výuky u žáků se sluchovým
postižením na 2. stupni vybraných základních škol pro sluchově
postižené. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení
praktické části práce, formulovala výzkumné otázky. Empirickou
část práce představuje kvalitativní výzkum analyzující situaci v
zajištění distanční formy vzdělávání žáků 2.stupně ve třech
vybraných základních školách pro sluchově postižené ve školním
roce 2020/2021. Pro sběr dat byla použita metoda řízeného
rozhovoru s 11 pedagogy.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že byly využity zahraniční informační zdroje.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla cíle a
závěry výzkumného šetření. Konkretizovala rozdílné formy a metody
výuky na sledovaných školách. Vyjádřila se ke specifikům při
realizaci distančního vzdělávání žáků se sluchovým postižením na
2.stupni ZŠ (v porovnání se žáky slyšícími).
Navrhla možnosti realizovat hybridní výuku ve školách pro sluchově
postižené. Diskuze byla zaměřena na zajímavé výsledky empirického
šetření. Upozorněno na tlumočnické služby v rámci distančního
vzdělávání na daných školách.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

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

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................
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