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Zabývá se propojením jazykové, literární a komunikační
výchovy. Stanovila pět kritérií. Na základě těchto kritérií
analyzovala 5 dokumentů (RVP ZV, cíle Národní školy, Obecné
školy, finské a skotské národní kurikulum). V praktické části jsou
stěžejní polostrukturované rozhovory s 2 začínajícími učitelkami, 2
vyučujícími z PedF UK a se 2 zkušenými učiteli.  

2.Promluva vedoucího práce
Téma vyžaduje tvořivost. Zdůvodňuje výběr 5 analyzovaných
dokumentů. Oceňuje dobře zvolená kritéria. V práci se nevyskytuje
dostatek vyjasnění základních pojmů - např. co míní oním
propojením. Při analýze rozhovorů s učiteli je spíše popisná,
neanalyzuje, nevyvozuje. Nevyhodnucuje je z hlediska začínajícího
učitele. Výroky učitelů neanalyzuje, spokojí se s povrchními
odpověďmi učitelů. Vypracování práce věnovala podrobné úsilí,
reagovala na doporučení vedoucího, vždy ale chybí
vyjasnění a analýza materiálu.  
  
3.Oponent práce 
Ocenil aktuálnost tématu, z práce je patrné nadšení. Věnovala se
smyslu a cílům předmětu českého jazyka. V práci postrádá
zdůvodnění výběru dokumentů pro analýzu. Za zásadní považuje
vyjasnění pojmu propojení všech 3 složek předmětu. 
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4.Závěrečná diskuse
Stanovisko studenta: Vyjadřuje se k otázkám a námětům oponenta
práce

Diskuse: skotské kurikulum jako zdroj inspirace

Výsledek obhajoby: dobře
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