
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 330010/..... NMgr

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Anna Kalátová
Datum narození: 04.06.1987
Identifikační číslo studenta: 34672546

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy český jazyk — dějepis

Identifikační číslo studia: 330010
Datum zápisu do studia: 27.09.2010

Název práce: Využití Povídek malostranských ve výuce literatury na ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Ondřej Hausenblas

Datum obhajoby : 03.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: 1. Představení práce studentkou

představuje strukturu práce, vyzdvihuje kapitoly týkající se
rozhovorů s učiteli, analýzu čítanek, tyto kapitoly jí poskytly
východisko pro vlastní návrhy 
hodin

2. Posudek vedoucí práce 
vyzdvihuje strukturu práce, volbu primárních textů, 

3. Posudek oponenta 
Oponet klade otázku: Proč bylo pro studentku důležité si teoreticky
uchopit cyklus Povídek malostranských , ačkoliv ne všechna
teoretická východiska (např. týkající se kompozice, geneze
jednotlivých povídek) při plánování hodin zúročila ? oponentovi se
zdá, že při charakterizování postav mohl žákům uniknout smysl
povídky "Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku", požaduje, aby se
studentka k této problematice vyjádřila, oponent oceňuje realizaci
hodin a jejich reflexi, upozorňuje na mechanické uchopení metod
"životabásně" či "pětilístku" - oponent žáda, aby studentka
zdůvodnila, proč je takto použila

4. Diskuse  
reaguje na otázky a výtky oponenta, rozšiřující otázka oponenta:
Analyzovala jste výkony žáků? Co s žáky, kteří se nezapojují? Prof.
Mocná pokládá otázku: Které rysy Nerudova stylu představují v jeho
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dílech úskalí? 

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Věra Brožová, Ph.D. ............................

Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ............................

PhDr. Josef Peterka, CSc. ............................
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