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Průběh obhajoby: 1. představení práce studentem

Studentka chtěla ve své práci ukázat cestu k jiným lit. žánrům něž k
těm, po kterých žáci často sahají. Praktická část je rozdělena do dvou
sekcí: vysvtělení postupu při tvorbě pracovních listů a reflexe
odučených hodin. Studentka představuje názvy svých pracovních
listů.
2. posudek vedoucího práce
Vedoucí hodnotí práci kladně, oceňuje, že studentka pracovala s
méně texty, více do hloubky. Z práce je patrné zaujetí tématem a
pedagogický optimismus. Práci považuje vedoucí za výbornou,
pečlivě zpracovanou a přemýšlivou. Vedoucí nemá k práci žádné
námitky a připomínky. Otázky: zformulovat výzvy pro učitele, které
se odvíjí od práce s textem a shrnout vlastní osobností přínos práce.
3. posudek oponenta práce
Oponent oceňuje, že téma vychází z osobních potřeb pisatelky jako
učitelky. Četnost připomínek oponent vysvětluje zajímavostí a
provokativností práce. Hlavní výtky směřují k vytyčování cílů práce.
Oponent pozitivně hodnotí výběr knihy Můj Golem a výstavbu hodin
(výběr metod není samoúčelný). Poslední pracovní list považuje
oponent za nejslabší. Oponent chválí pisatelku az to, že velmi dobře
reaguje na své studenty, což je znát z jejích reflexí. Otázky: v čem je
přínos a úskalí práce s jedním textem ve škole, jaké důsledky má
volba personálního vypravěče pro příběh, 5. pracovní list a návrhy na
jeho zlepšení. 
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4. diskuse
Studentka poučeně reaguje na oba posudky.

Výsledek obhajoby: výborně
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