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Průběh obhajoby: Diplomantka představila svoji práci. Vycházela z teorie prekonceptu
a z problematiky syntaktických vztahů. Popsala výzkumný vzorek,
jemuž předložila výzkumné nástroje (dvě cvičení). První cvičení bylo
zaměřeno na shodu a druhé na rozlišení dominace. Cvičení podrobně
popsala. Při pilotáži vyloučila z výzkumu žáky čtvrtých ročníků,
kteří dostatečně nerozuměli práci. Výzkumná sonda probíhala tedy v
pátých, šestých a sedmých ročnících. Z výsledků vyplynulo, že na
prekonceptuální bázi žáci o vztazích uvažují, ale že se do uvažování
promítají formální ukazatele (počet slov, velké písmeno, přítomnost
spojky). Dále charakterizovala ostatní zjištění týkající se sloves ve
skupinách a dvojicích a pak i podstatných jmen.

Připomínky vedoucího:
Kontextualizujte svá zjištění k vlastní pedagogické praxi. Jednak
pohled do minulosti, tzn. dosavadní zkušenosti s výukou
zkoumaného problému, jednak pohled do budoucnosti, tzn. změny,
které byste ve výuce provedla/hodláte provést.

Reakce diplomantky:
Autorka na základě svých zjištění předpokládá navrhnout změnu
výuky skladby na druhém stupni alespoň ve škole, kde učí.

Připomínky oponenta:
Vysvětlete prosím, jak vy chápete pojmy představa, prekoncept,
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koncept, miskoncept a re–konstrukce naivního konceptu.
Proč jste pro testování apozičního vztahu volila ve všech případech
pouze spojení jména vlastního a jména obecného? Vždyť tím jste
respondentům přímo podsunula formální identifikační kritérium,
takže není divu, že pak všichni toto formální kritérium „objevili“ a
respektovali.
Bylo by možné narušit stávající stereotypy myšlení žáků? Jak?

Reakce diplomantky:
Příklady na apozici využívala na základě toho, co se objevuje v
učebnicích.
Stereotypy by bylo možné nabourat jinými typy cvičení a úkolů, také
jinými otázkami.
Dále se pokusila vymezit termíny. Proběhla o nich diskuse.

Výsledek obhajoby: výborně (1)
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