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Název práce: Čeští katoličtí básníci v hodinách literatury (na gymnáziích)

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

Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantem 

Zdůvodňuje výběr tématu, představuje cíle své práce, teoretická
východiska, strukturu své práce, vysvětluje výběr autorů
(Zahradníček, Reynek), objasňuje, co bylo obsahem praktické části
(jednotlivých příprav).

2. Promluva vedoucí práce
Oceňuje volbu tématu práce, její promyšlenou strukturu (provázanost
praktické a teoretické části). Z obsáhlého seznamu literatury je
zřejmé, že se diplomant dostatečně poučil v literárně historické,
pedagogické, didaktické literatuře. Je schopen citlivé interpretace
básnických textů, dovede formulovat úkoly, které studentům
umožňují reagovat na přečtené, klást otázky, které jim pomáhají v
hlubším porozumění přečtenému. 

3. Posudek oponenta
DP považuje za vynikající, bohatou na podněty k přemýšlení, psaná
kultivovaným jazykem. Vyzdvihuje volbu tématu. Teoretická část je
skvělou přípravou k praktickým krokům, vše podstatné zde je řečeno,
bez zbytečné mnohomluvnosti. Praktická část je "chudší". Při
obhajobě by měl ukázat, že je schopen adekvátní reflexe navržených
hodin a přemýšlení v hlubších souvislostech o navržených hodinách. 

4. Diskuse
Reaguje na oponentovy otázky. Objasňuje pojem katolická literatura.
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