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Obor práce:
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Datum obhajoby : 26.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: Diplomantka představile cíle své diplomové práce (téma Didaktické

materiály pro výuku přírodopisu u žáků s odlišný mateřským
jazykem), přístupy ke vzdělávání cizinců v USA a ČR a materiály
pro vzdělávání cizinců. 
Poté představila navržené pracovní listy pro výuky přírodopisu, které
také ověřila ve výuce na ZŠ (16 dětí cizinců, s různou délkou pobytu
a odlišnou národností). Kromě analýzy vypracovaných listů vedla
diplomantka s žáky také rozhovory. Žáci pod šest let pobytu v ČR
uváděli, že pracovní listy jsou pro ně užitečnější než učebnice. Jako
užitečný se jevil i slovníček pojmů. Pracovní listy však postrádají
koncepční rozvoj jazyka (malý rozsah, neodbornost).
Byly přečteny posudky vedoucího DP i oponentky. Vyzdvižena byla
analýza žákovských pracovních listů ve výuce a jejich reflexe,
připomínky zejména ke grafické části práce (nejednotnost citací,
užívání velkých písmen apod.). Celkové závěry jsou hodně obecné a
místy mimoběžné s cíli.
Otázka oponentky: Jaké je současné využití navržených pracovních
listů této dílčí části zoologie? 
Aktuální téma, velké posunutí od první verze práce. Otázky úlohy
asistentů v USA a aktuální zdroje k této tematice, vztah překladu a
výkladu. Postupné budování významu, musí se vybírat, co je
podstatné a důležité. 
Diplomantka odpověděla na otázky obhajoby uspokojivě.
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