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Název práce: Využití textů Jana Nerudy ve výuce literatury
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
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Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

Vychází ze své bakalářské práce. Představuje cíle své práce.
Vychází z analýzy čítanek a učebnic, z dotazníkových šetření
(prekoncepty žáků 2.stupně ZŠ, SŠ a VŠ, různá učitelská pojetí
výuky o Janu Nerudovi). V praktické části nalezneme několik
příprav, které byly odučené a jsou podrobně reflektované. 

2. Promluva vedoucí práce 
Oceňuje množství sekundární literatury, kterou prostudovala,
promyšlenou strukturu práce, kultivovaný jazyk a styl práce.
Soustředila pozornost na žákovské prekoncepty, na různá pojetí
výuky literatury na ZŠ a SŠ. 

3. Posudek oponenta 
Téma považuje za závažné a aktuální. Smysluplně podle něj
navazuje na svou bakalářskou práci. Zvolila si podle něj náročný cíl
vlastní návrh učebnicového výkladového textu pro 2. stupeň ZŠ a pro
SŠ, který se podařilo naplnit. Oceňuje zajímavý a poučený výběr
textů, navrhované učebnicové výklady považuje za zcela adekvátní.
Podnět k obhajobě: Proč je stále v čítankách a učebnicích kladen
důraz na Nerudu jako básníka a ne jako fejetonistu a prozaika?

4. Diskuse
Adekvátně reaguje na otázku oponenta. Poučeně reaguje na otázku:
Čím je Neruda pro vás osobně nadosobní? 
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