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Student: Gabriela Fialová
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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Výtvarná výchova
Identifikační číslo studia: 384081
Datum zápisu do studia: 26.07.2012

Název práce: Rozvoj, možnosti a dovednosti učitele při práci s žáky s odlišným
mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: Mgr. Klára Horáčková
Oponent(i): PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka popsala svou motivaci k výběru tématu. Dále hovořila o

vyšších cílech své práce a shrnula strukturu teoretické části práce.
Zmínila zdroje, se kterými pracovala v průběhu tvorby teoretické
práce.
Dále popsala postup při tvorbě výzkumné části.
Detailně popsala průběh workshopu a cíle výzkumné části práce.
Studentka projevila velký nadhled při uvažování nad získanými
znalostmi a ve své práci velmi vhodně zhodnotila získané informace
v průběhu studia.

Vedoucí práce shrnula, že studentka prokázala velmi zodpovědný
přístup. Ocenila též to, že o diplomové práci začala již koncepčně
přemýšlet v rámci zahraniční stáže.
Dále velmi ocenila práci s především zahraničními zdroji. Byla
zmíněna také vysoká komunikační kompetence, kterou studentka
prokázala v rámci výzkumné části práce.

Oponentka ocenila práci studentky na teoretické i praktické části. 
Komise ocenila velmi podrobné zpracování průběhu výzkumu.

Otázky z posudků studentka z velké části zodpověděla v rámci
rozpravy.
Předsedkyně komise pak položila otázku z oponentského posudku,
na kterou studentka velmi odborně reagovala na základě své
zahraniční zkušenosti.
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Otázka z oponentského posudku.
Studentka popsala svou motivaci k výběru tématu. Dále hovořila o
vyšších cílech své práce a shrnula strukturu teoretické části práce.
Zmínila zdroje, se kterými pracovala v průběhu tvorby teoretické
práce.
Dále popsala postup při tvorbě výzkumné části.

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

Členové komise: Mgr. Klára Horáčková ............................

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