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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Lucie Milichovská
Rok narození: 1994
Identifikační číslo studenta: 26824792

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy - informační a komunikační technologie

Identifikační čísla studia: 548390

Název práce: Programování na základní škole a rozvoj algoritmického myšlení
žáků

Pracoviště práce: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Datum obhajoby : 13.01.2020 Místo obhajoby : Praha
Hlasování komise: Známka/počet: 1/...   2/...   3/...   4/...

Průběh obhajoby: Diplomantka ve svém úvodním vystoupení představila koncepci své
diplomové práce a vysvětlila jednotlivé kroky, které realizovala při
řešení diplomového úkolu. Cílem práce bylo navrhnout sadu úloh pro
rozvoj algoritmického myšlení žáků na základní škole. Po vystoupení
studentky se k práci vyjádřil její vedoucí a po něm oponentka.
Vedoucí pozitivně hodnotil praktickou část, ale teoretickou
charakterizoval jako podprůměrnou. Oponentka uvedla řadu
připomínek (viz posudek) a uzavřela své vystoupení konstatováním,
že práci nedoporučuje uznat jako práci diplomovou. V závěru svého
vystoupení oponentka vznesla dotazy (viz posudek) a diplomantka je
následně zodpověděla. Nakonec předseda komise zahájil rozpravu
pléna přítomných nad tématikou práce. V rozpravě předseda komise
shrnul připomínky vedoucího a oponentky a vyjádřil názor, že
předložená práce by měla být dopracována, neboť ve stávající
podobě ji nelze považovat za práci diplomovou. Po skončení
rozpravy poděkoval předseda komise za obhajobu a zahájil uzavřené
jednání komise. Všichni přítomní členové komise s výjimkou
vedoucího vyjádřili názor, že práce by měla být přepracována. Na
základě tohoto důvodu nebyla práce uznaná jako práce diplomová.
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Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)

Předseda komise: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. ............................

 PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. ............................

 doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. ............................

 Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 216462 - Bc. Lucie Milichovská

http://www.tcpdf.org

