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Akademický rok: 2021/2022

Jméno a příjmení studenta: Kateřina Němečková
Identifikační číslo studenta: 57302897

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
ID studia: 480507
Specializace: Hudební výchova

Název práce: Smrt zprostředkovaná žákům mladšího školního věku
prostřednictvím práce s knihou

Pracoviště práce: Katedra české literatury (41-KCL)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Filip Komberec, Ph.D.

Datum obhajoby: 19.05.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Studentka strukturovaně představila téma své práce, cíl práce,
základních teoretických východisek, metodologii práce a stručně
shrnula výsledky.

Vedoucí práce ocenila výběr tématu, pečlivý a systematický přístup
studentky, provázanost obou částí práce a odvahu zprostředkovat toto
téma žákům 1. stupně ZŠ.
Oponent práce rovněž ocenil výběr tématu, pečlivý a systematický
přístup studentky. Jedinou nedostatečnost spatřuje v odhlížení od
estetické povahy textu, což se projevuje i v rozvoji
literárněvýchovných a estetických cílů.

Otázky:
1. V jakém smyslu je téma smrti pro děti vzdálené? Jakou roli v tom
hraje společenská tabuizace tématu?
2. V jakém smyslu je smrt důležitá pro osobní reflektování života pro
dítě mladšího školního věku a co mu v tomto směru může nabídnout
umělecká literatura? Jak schopnost reflektovat a prožívat smrt
souvisí s kognitivní a emocionálním a celkovým osobnostním
vývojem dítěte mladšího školního věku?
3. Na základě čeho byly vybrány tituly pro jednotlivé ročníky?
4. Jak je v literárních textech z Vámi představeného výběru pro žáky
mladšího školního věku smrt esteticky ztvárňována?
5. Dají se pojmenovat nějaké základní narativní či umělecké postupy
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a autorské strategie – třeba i v souvislosti s modelovým čtenářem
textu?
6. Uvádíte, že pro zážitkové učení je však nutné volit jiný model
učení (s. 48) – jaký model a postupy?
7. Jak ve výuce pracovat s různými kulturními představami žáků
spojenými se smrtí?

Diplomantka odpověděla na všechny otázky komise, ale zůstala
opomenut estetický zřetel literatury.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Filip Komberec, Ph.D. ............................

 PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. ............................
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