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Vedoucí práce shrnula svůj posudek.
Oponent přednesl podstatné části svého značně kritického posudku a
položil otázky.
Uchazečka odpověděla na některé otázky oponenta.
V obecné rozpravě padly otázky a poznámky:
1. Upozornění na rozsáhlé typografické nedostatky v práci.
2. Konstrukce násobení celým číslem - konkrétní námět na doplnění
práce.

Komise shledala v práci řadu nedostatků, z nichž některé jsou
zásadní.
Za prvé se jedná o výběr zdrojů. V současné podobě práce se autorka
opírá ve vysoké míře o internetové zdroje, které neprošly recenzním
řízením, a nejsou tedy pro odbornou práci vhodné. Komise
doporučuje, aby se autorka opírala ve větší míře o kvalitní tištěné
odborné materiály.
Za druhé, se jedná o naprosto nedostatečné citování zdrojových
dokumentů. U řady obrázků a úloh i v doprovodném textu není jasné,
odkud jsou převzaty. To není v odborné práci přípustné.
Za třetí, část věnovaná učebnicím je příliš povrchní, aby byla pro
práci přínosná. V práci je také nutno odstranit řadu odborných
nedostatků, nepřesných vyjádření apod.

Všichni členové komise hlasovali o známce a shodli se na známce
nedostatečně.

Vedoucí komise upozornila studentku, že může k dalším konzultacím
ohledně přípravy nové verze práce využít nejen vedoucí práce, ale
také oponenta a vedoucí katedry.
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