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Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

Vysvětluje vymezení tématu práce a zdůvodňuje jeho výběr.
Představuje cíle práce. Objasňuje výběr knih analyzovaných z
hlediska literárně teoretického a didaktického (Deník třídního
otloukánka, Útěk Kryšpína N.). V teoretické části se věnuje pojmům
šikana, kyberšikana, náročná životní situace. Praktickou část tvoří
několik příprav, doplněných pracovními listy. Ukazuje, co jí práce
přinesla pro její učitelskou práci.  

2. Promluva vedoucí práce
Oceňuje promyšlenou strukturu, důkladné poučení se v odborné
psychologické a pedagogické literatuře. Odborné poznatky je
schopna následně aplikovat na příběhy ztvárněné v obou dětských
knihách, ztvárnění tématu šikany obou dílech porovnala. Při
literárně teoretické a didaktické analýze textu M. Voláková prokázala
interpretační zdatnost a cit pro text, náročné téma i potenciálního
dětského čtenáře. Pracovní listy a návrhy obou lekcí považuje za
zdařilé. 

3. Posudek oponenta
Práci považuje rozsáhlou, popisnou, plnou přesných popisů, výkladů
a příkladů. Chybí mu nadhled nad tím, co je pro téma zásadně
důležité. Kapitolu o šikaně a náročné životní situaci považuje za
příliš rozsáhlou. Není vždy jasné, zda a do jaké míry diplomantka
vidí tematizaci šikany jako autorský záměr. Žádá doklady z DP.
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Diplomantka by měla objasnit, jak řešila poměr mezi osobnostně či
sociálněvýchovným záměrem, a cíli literárněvýchovnými. Oponent
se domnívá, že by v DP mělo být jasněji ukázáno, které pasáže slouží
k tomu, že je žák něčemu vyučován, kdy je žádán o svou reakci a
výkon. Oceňuje výběr ukázek. Postrádá teoretickou kapitolu o tom,
jak funguje čtení a literární text u žáka, který čte díla, v nichž jsou
tematizovány náročné životní situace. Za cenné považuje, co
diplomantka napsala o přínosu DP pro svůj profesní rozvoj. 

4. Diskuse
Reaguje na oponentovy výtky a otázky. 

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ............................
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