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Název práce: Současná česká poezie a její didaktický potenciál
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Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
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Datum obhajoby : 11.01.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

představuje problematiku přívlastku současná (poezie), jak o něm
uvažoval, stanovil 5 cílů (vývojové tendence poezie, zda ji lze využít
v hodinách literární výchovy - jak se k ní budou stavět učitelé, žáci,
recepce poezie středoškolskými studenty), využíval 3 hlavní
informační zdroje: V souřadnicích mnohosti, Nejlepší české básně,
Valovy výzkumy recepce poezie, hovoří o tom, jak se mu podařilo
naplnit jednotlivé cíle, na jaké problémy narazil, výuková lekce na
Těsnohlídkovu báseň Rasistická poezie,
2. Promluva vedoucí práce 
Hodnotí téma práce, časem neprověřené, teoreticky málo ukotvené;
hodnotí nadšení diplomanta; hodnotí vytříbené formulační
dovednosti, preciznost teoretické části práce, vlastní interpretační
postřehy. Práci považuje za zdařilou. Hodnotí dovednost přemýšlet a
propojovat.  
3. Promluva oponenta práce
Oponent rovněž hodnotí zajímavě zvolené téma práce; poukazuje na
mnohost cílů a žádá jejich vysvětlení, nicméně práci považuje za
kvalitní a smysluplnou, otázka: Proč v práci, když se zaměřuje na
didaktický potenciál současné poezie, neoperuje s klíčovou kategorií
umělecké, respektive literární hodnoty? 
4. Diskuse 
poučeně a s nadhledem reaguje na oponentovy otázky a připomínky
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