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Průběh obhajoby: Diplomantka představuje cíle své DP: navržení aktivit ke 2 dílům W. Shakespeare 
(ke komedii Kupec benátský, tragédii Othello, benátský mouřenín), jejich následná 
reflexe, aktivity vycházejí z koncepce aktivního vyučování. V teoretické části se 
autorka věnuje teorii tvořivého vyučování, v praktické části zdůvodňuje výběr
dramat, představuje jednotlivé aktivity, reflektuje je. Práci doplňuje o hodnocení 
aktivit studenty. Autorka sledovala i nároky aktivit na přípravu učitele, na prostor a 
čas. Věnovala se i možnostem a problémům hodnocení jednotlivých aktivit. Závěry 
vyplynuly z reflexí aktivit (při nich se autorka zaměřila na úskalí jednotlivých 
aktivit, jejich efektivnost a ohlas u žáků)

                                    Stanovisko vedoucího DP: Didakticky zaměřená práce, cenná tím, že předkládá 
nejen reflektované návrhy činnosti, ale následně je ověřuje v praxi. Vedoucí chválí 
velmi pregnantní a promyšlený postup práce a vhodně vybraná Shakespearova díla. 
Diplomantka si měla připravit k obhajobě ukázku jedné z aktivit a její reflexi.

                                    Stanovisko oponenta DP: Cení si ověření aktivit v praxi. Oponent zdůrazňuje, že 
diplomantka podrobně prostudovala prameny k pojetí tvořivosti a následně je 
využila při reflexi. Oponent se dožaduje vysvětlení tohoto nejasného slovního 
spojení: „přímý výklad smyslu textu ze strany učitele“. Oponent doporučuje více se 
zabývat prekoncepty studentů, vycházet z jejich znalostí – více je zužitkovat
při následných aktivitách. Oponent varuje před tím, aby se práce s Othellem 
netýkala pouze výchovného aspektu a aby estetická funkce nezůstala upozaděna
Diplomantka zodpověděla otázky oponenta a reagovala na připomínky vedoucího 
práce a oponenta. 

Výsledek obhajoby: Prospěla výborně
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