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Rozkrývání smyslu básnického textu se žáky 3. ročníku ZŠ,
zdůvodňuje volbu práce s poezií - byla to pro ni výzva, chtěla nalézt
cesty a metody, jak pracovat s poezií na 1. stupni ZŠ.
vytvořila přípravy na transmisivně vedené škole, provedla jejich
reflexi

Promluva vedoucího práce
ocenil výběr tématu (odkrývání smyslu textu), že ho diplomantka
chápala jako výzvu
v teoretické části se seznámila s řadou pojmů z literární teorie, s
nejrůznějšími metodami RWCT
velice poctivě zpracovanou, patrné zaujetí pro téma i pro práci se
žáky
oceňuje studentčiny přemýšlivé postřehy

Komentujte tezi: Rozkrývání smyslu básně je neslučitelné s
transmisivním přístupem.
Co byste nyní při odkrývání smyslu básnického textu dělala jinak? 

Posudek oponenta
a)cenný a náročný záměr - přiblížit mladšímu školnímu věku smyl
poezie
b) didaktická metoda (ve zdejších končinách průkopnická)
zdůrazňující konstruktivistický, interaktivní přístup
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c)rozdělení práce na teoretickou a praktickou část (teoretická
východiska jsou skutečně realizovatelná)
d) kreativní využití osobní pedagogické zkušenosti
e) bystré reflexe zahrnující i pozměňovací návrhy 

výběr básniček - chybí zdůvodnění jejich výběru, oponent žádá, aby
jejich výběr u obhajoby zdůvodnila
upozorňuje na překlepy i pravopisné chyby
oceňuje propracovanost práce a dokládající nesporný učitelský talent

Diskuse
diplomantka poučeně reaguje na podněty vedoucího práce a výtky
oponenta
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