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Průběh obhajoby: Studentka představila téma bakalářské práce, metody řešení a
výstupy. Věnovala se problematice výuky čtení u žáků s odlišným
mateřským jazykem. Cílem práce bylo zjistit, jak žáci s OMJ reagují
na různé metody výuky čtení a jaké metody se jeví jako vhodné při
výuce těchto žáků. Výzkumné šetření bylo realizováno kvalitativně,
studentka ke sběru dat využila metodu zúčastněného pozorování a
vedla rozhovory s dvojjazyčným asistentem. Vypracovány byly
případové studie tří žáků s odlišným mateřským jazykem. Studentka
vhodně uvedla, že výsledky práce nelze zobecnit pro všechny žáky s
odlišným mateřským jazykem, výzkumný vzorek byl příliš malý.
Šetření ukázalo, že důležitá je znalost ČJ a podobnost jazyků u
sledovaných žáků. Stanovené cíle výzkumného šetření se podařilo
naplnit. Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a
oponentky, studentka zodpověděla otázky uvedené v posudcích.
Specifikovala přístupy k žákům s odlišným mateřským jazykem,
konkretizovala provedené rozhovory s dvojjazyčným asistentem.
Vytknuty byly drobné nedostatky zejména v interpunkci a
nepřesnosti v citacích. V průběhu obhajoby bakalářské práce
reagovala studentka adekvátně, bakalářskou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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