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Průběh obhajoby: Diplomantka doložila, že práce vykazuje shodu v obsahových

pasážích a struktuře s její původní, neobhájenou prací (září 2015). Ke
změnám došlo ve formulacích, názvu práce.

Autorka prezentovala svoji práci. Zahrnula připomínky oponenta,
provedla reformulace, doplnila požadované atd. V práci se věnovala
vymezení slovních druhů a jejich historii, v práci se dále věnovala
vytvoření souboru jazykových her, jejichž účinnost ověřovala na
prvním stupni ZŠ, se zadávajícími učitelkami dále provedla
polostrukturovaný výzkumný rozhovor. Upozornila na nedostatek
publikací s hravými metodami. 

Připomínky vedoucí: 
Popište z hlediska psychodidaktiky účinnost didaktické hry ve
vyučování českému jazyku. 
Představte konkrétně, které učivo bylo osvojeno účinněji pomocí hry
než tradiční metodou a které naopak.

Z hlediska psychodidaktiky hra rozvíjí paměť, myšlení, komunikaci,
tvořivost, kooperaci, dále by měly hry v českém jazyce mít
didaktické cíle, obsah, jasné vymezení pravidel. Hra může být
motivační, zaměřená na upevňování či získávání znalostí. 
Pomocí hry byl úspěšně procvičen podmiňovací způsob, rod
podstatných jmen (oponentka upozornila, že to zvládá dítě ještě před
nátupem do školy). 
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Připomínky oponentky:
4.1Proč autorka nepovažuje za autosémantika slovesa (s. 10)?
4.2Proč pro tvarovou soustavu slovesa považuje za limitující
slovesný čas (s. 13), jako kdyby se modus v tvarové soustavě
českého slovesa neodrážel.
4.3V čem autorka vidí modernost textů některých učebnic (s. 26/27)?
4.4Proč je volena kombinovaná segmentace a označování částí textu?
4.5Co autorka chápe „…rámcovými vzdělávacími programy
jednotlivých škol…“ (s. 96)?
4.6Co vedlo autorku k pojmenování hry na s. 67 Alzheimer, když jde
o běžnou kimovku? Proč se hra na s. 100 jmenuje Amerika? Budou
názvy her žákům vysvětlovány?
4.7 Podle čeho vybrala autorka hry k ověření jednotlivými
učitelkami? 

Slovesa měla mezi autosémantiky být uvedena, došlo k chybě. 
Slovesný způsob hraje svoji roli, autorka to zapomněla uvést. 
Modernost učebnic autorka spatřuje v textech ze života, naučných
textech, moderních pohádek, v odkazech na internet, v tom, že v
něm vystupují cizinci, apod. Oponentka upozornila, že tyto rysy
vykazují už učebnice z počátku dvacátého století - odkaz k
aktuálnosti. 
Kombinovanou segmantaci využila na základě svých předchozích
prací. Byla upozorněna na existenci normy pro úpravu písemností. 
V textu mělo být školní kurikulum. 
Názvy her by asi raději změnila na vhodnější. O vysvětlování názvů
her neuvažovala, ale bylo by to možné. 
Hry ve škole fungují a pomáhají učitelkám, na ověření je učitelkám
posyktovala na základě věku žáků a autorkou předpokládané
vhodnosti pro konkrétní ročník. Oponentka upozornila na spornost
autorství her. 

Diplomantka prezentovala práci s některými hrami. 
Oponentka se zeptala na splnění cíle práce "zmapovat problematiku
slovních druhů". Autorka přiznala, že se tomu příliš nevěnovala,
vycházela z domněnek a představ. Oponentka upozornila, že není
možné bez znalosti školy zobecňovat představu o znalosti slovních
druhů u žáků prvního stupně. 
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