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Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Jiří Červený
Datum narození: 21.01.1967
Identifikační číslo studenta: 48299553

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy hudební výchova — hra na nástroj

Identifikační číslo studia: 416644
Datum zápisu do studia: 05.09.2013

Název práce: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a
uplatnění jejích absolventů v praxi

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy hudební výchova — hra na nástroj

Vedoucí: doc. MgA. Jana Palkovská
Oponent(i): PhDr. Vít Gregor, Ph.D.

Datum obhajoby : 08.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Autor pohovořil o genesi práce, návaznosti na svou práci

bakalářskou, o úspěšném výzkumu v oblasti uplatnění zrakově
postižených a o vlastních zkušenostech. Předestřel problémy, které
provázejí systémové změny v oblasti vzdělávání včetně problematiky
speciálního školství a integrace.
2. Vedoucí práce vysoce ocenila kvalitu obsahovou, formální i
jazykovou. Zvláště vyzdvihla smysl práce a její důležitost v
současném systému vzdělávání a jeho stálých změnách, které často
vykazují značnou míru rozporuplnosti. Vzhledem ke kvalitě práce a
její aktuálnosti by bylo vhodné některé její části publikovat.
3. Oponent vysoce ocenil kvalitu práce a její výjimečný odborný i
lidský rozměr. 
4. V diskuzi autor přesvědčivě vzhledem ke své odborné praxi a
životním zkušenostem prezentoval jednotlivé kapitoly práce, tuto
prezentaci a diskuzi členové komise velmi ocenili,i pro ně byla
výjimečně přínosná.

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. MgA. Jana Palkovská ............................
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Členové komise: doc. MgA. Marka Perglerová ............................
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