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Student: Adéla Bryndová
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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
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Název práce: Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého
jazyka na 1. stupní ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: Mgr. Klára Horáčková
Oponent(i): PhDr. Lucie Zimová

Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a shrnula důvody volby tématu.

Dále stručně pohovořila o struktuře teoretické části práce. Popsala
záměry empirické části práce a také zmínila cíle práce. Studentka
hovořila o metodách, které zvolila v empirické části své práce,
popsala výzkumný vzorek a také popsala rizika takového výzkumu.
V závěru studentka shrnula závěry výzkumu a celkový závěr své
práce.

Vedoucí práce ocenila především zájem o dané téma. Dále vyzdvihla
zodpovědný přístup v průběhu zpracování práce. Ocenila také
terminologické ustálení a vysvětlení termínů, které nejsou vždy
správně užívány. Dále bylo oceněno využívání dostupných statistik,
ale také jejich srovnání s tématickými šetřeními například od ČŠI.
Dále vedoucí ocenila pružnou reakci na novelu zákona. Oceněno
bylo také to, že studentka se rozhodla zabývat se jazykovými cíli, což
není téma dosud příliš zpracované.
Praktická část byla oceněna za přehlednost a strukturovanost a
využívání řady informací a také dokladování fotografiemi materiálů.
Byla položena otázka z posudku vedoucí práce.
Stručně shrňte výhody spolupráce studenta jakožto výzkumníka s
učiteli z praxe. 

Z oponentského posudku bylo shrnuto, že oponentka celkově hodnotí
práci jako velmi dobrou, oceňuje výběr aktuálního tématu,
strukturovanost a vnímavé postřehy ze zúčastněného pozorování.
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Bylo zmíněno v obou posudcích, že studentka má rezervy ve
vytváření závěrů. Studentka na to však pružně reagovala.
Otázky z oponentského posudku byly zodpovězeny v průběhu
rozpravy.

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: PhDr. Jana Stará, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Jan Voda, Ph.D. ............................

 Mgr. Klára Horáčková ............................

 Mgr. Jaroslav Pěnička ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

66352383 - 383744 - Adéla Bryndová

http://www.tcpdf.org

