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Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Bc. Lenka Lašáková
Datum narození: 06.04.1989
Identifikační číslo studenta: 70645582

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 anglický jazyk — český jazyk

Identifikační číslo studia: 387013
Datum zápisu do studia: 04.09.2012

Název práce: Literárně výchovný projekt ke knize Škola malého stromu Forresta
Cartera

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

Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce

vyjadřuje se k volbě tématu (proto padla volba na literární projekt),
volba literárního díla, na kterém by byl projekt postaven
práce má 2 části - těžiště vidí v praktické části, představuje jednotlivé
kapitoly teoretické části
popisuje projekt, jak ho plánovala, jak postupovala při jeho realizaci

2. Promluva vedoucího práce
oceňuje aktivity navržené pro projekt, které pronikají ke smyslu díla,
vo
invenci při vymýšlení činností (činnosti neotřelé, ale po smyslu
jdoucí)
menší rezervu spatřuje v nedostatečné provázanosti kapitol v
teoretické části

Pro obhajobu: Co ze zkušenosti z projektu si odnášíte do své
učitelské praxe?
              Co byste nyní udělala jinak a proč?

3. Promluva oponentky 
Oceňuje originalitu a tvořivou dimezi aktivit v projektu; oceňuje
zaměření na čtenářský zážitek; aktivity pomáhaly porozumění
smyslu textu, oceňuje způsob výběru úryvků, kultivovaný jazyk a
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styl práce; uvítala by komenáře k výběru úryvků, uvítala by lepší
zakotvení k projektu; didaktickou interpretaci díla nebo úryvků; více
nabízet způsob uvažování - didaktického přemýšlení   

4. Diplomantčino vymezení vůči posudkům

4. Diskuse - přenositelnost projektu na SŠ, projektová výuka napříč
stupni škol 

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ............................

 PhDr. Ondřej Hausenblas ............................
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