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Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Tereza Poláková
Datum narození: 20.08.1987
Identifikační číslo studenta: 84295863

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Pedagogika
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Pedagogika předškolního věku
Specializace: Rané dětsví
Identifikační číslo studia: 384218
Datum zápisu do studia: 27.06.2012

Název práce: Poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským
jazykem v předškolním věku

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Oponent(i): doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

Datum obhajoby : 18.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na počátku obhajoby představila téma diplomové práce a

objasnila dosavadní zkušenosti, kterých využila při přípravě a
samotném zpracování diplomové práce. Studentka výstižně a s
osobním zaujetím prezentovala využitou metodu KIKUS pro
posyktování jazykové podpory dětem s OMJ v předškolním věku.
Studentka strukturovaně a zasvěceně představila strukturu celé
diplomové práce. Dále objasnila, proč se rozhodla použít a ověřit
metodu KIKUS, která není přeložena do češtiny a prozatím je
dostupná pouze v němčině a angličtině. Empirickou část aturoka
realizovala prostřednictvím akčního výzkumu. V průběhu obhajoby
bylo vysoce hodnoceno použití videa a audio dokumentace, což
sloužilo jako podklad pro hodnocení dětí.

Studentka v průběhu obhajoby velmi fundovaně a pohotově
reagovala na všechny položené otázky:
1. Co považujete za hlavní a nejvýznamnější specifika pro použití
metody KIKUS v jazykové podpoře dětí s OMJ v předškolním věku?
2. Jakých výsledků jste dosáhla u vybrané skupiny dětí díky metodě
KIKUS?
3. Jak velký byl výzkumný vzorek?
4. Jak vypadal výstup u vybrané skupiny dětí, byly rozdíly mezi
dětmi (vietnamci x číňani x ukrajinci atd.)?
5. Doporučení pro pedagogický terén?
6. Spatřujete nějaké nevýhody při realizaci metody KIKUS?
7. V čem vy sama jste adaptovala metodu na české prostředí?

84295863 - 384218 - Bc. Tereza Poláková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 384218/..... NMgr

8. Jak jste vytěžila videodokumentaci pro vaši další práci?

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. ............................

Ing. Irena Fialová, CSc. ............................

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. ............................
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