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Jméno a příjmení studenta: Bc. Hana Loudová
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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Identifikační čísla studia: 504276

Název práce: Larp ve výuce literatury na střední škole

Pracoviště práce: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. František Brož
Oponent(i): Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.

Datum obhajoby : 09.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Diplomantka představila teoretická, metodologická a materiálová

východiska práce.Zmínila problémy, s nimiž se při psaní potýkala -
např. neexistují odborná literatura k aspektu LARPu ve výuce
literatury nebo podoby a způsoby výuky literatury na středních
školách. Diplomatnka osvětlila kompoziční členění, vztah teoretické
a praktické části práce.
Byly předneseny posudky vedoucího a oponentky práce.
Vedoucí práce dr. Brož vytkl práci přílišné zjednodušení v
teoretickém rámci (např. legislativní rámec výuky), přičemž ale
zdůraznil, že těžiště práce je v praktické části, ve vývoji praktických
výukových her. Vytvořila tak inovativní výukový materiál. Navrhl
hodnocení práce velmi dobře.
Oponentka práce dr. Králíková zdůraznila problematická místa v
teoretické části práce (didaktika, apod.) a v metodice (chybějící
komentář k praktickým výukovým materiálům). Vznesla několik
dotazů k upřesnění praktické části.
Oponentka navrhla hodnocení mezi velmi dobře a dobře na základě
průběhu obhajoby.
Diplomantka reagovala na podněty a výtky s posudků - nedostatky v
teoretické a didaktické rovině práce - a komentovala způsob přípravy
a tvorby praktických výukových her.
V diskusi se komise shodla na celkovém hodnocení práce jako velmi
dobrou.
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Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)
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