
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 352362/..... Mgr

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Tereza Helclová
Datum narození: 16.05.1991
Identifikační číslo studenta: 14350588

Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Anglický jazyk
Identifikační číslo studia: 352362
Datum zápisu do studia: 19.07.2011

Název práce: Čeština jako druhý jazyk pro žáka s odlišným mateřským jazykem v
primární škole

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

Datum obhajoby : 25.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Bylo představeno téma práce a studentka odůvodnila výběr tématu.

Studentka strukturovaně představila charakteristiku teoretické části a
shrnula její závěry. Dále popsala průběh výzkumné části práce a
zmínila též důvody volby metod.
Dále velmi podrobně informovala komisi o výsledcích výzkumu.

Vedoucí práce ocenila aktivní přístup studentky a chuť pomoci
žákům s odlišným mateřským jazykem. Ocenila samostatný přístup
studentky při tvorbě teoretické části práce a upozornila naopak na
méně samostatnosti při zpracování a přemýšlení v praktické části.
Položila následující otázky:
Jak byste využila získané dovednosti a zkušenosti z výuky češtiny
pro cizince v budoucnu ve vaší výuce v běžné třídě?
Jaké principy považujete za nejdůležitější při výuce v heterogenní
třídě (věkově či úrovní jazyka)?

Oponentka v posudku oceňuje též práci se zahraniční literaturou.
Výhrady má k metodologii výzkumu. Oceňuje též zájem studentky o
dané téma.
Byla položena následující otázka z oponentského posudku.
Autorka uvádí, že učebnice Lejnarové (Čeština pro malé cizince)
nezaujme tolik svými ilustracemi a rozmístěním textu. Může toto
autorka konkretizovat?
Studentka formulovala obhajobu velmi kvalitně a strukturovaně a
reagovala na položené otázky s odborným vhledem.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Anna Tomková, Ph.D. ............................

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

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