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Student: Lenka Kosová
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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
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Datum zápisu do studia: 14.10.2010

Název práce: Číselné vztahy u žáků třetího ročníku
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Oponent(i): PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Datum obhajoby : 19.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka představila základní myšlenky své práce, uvedla

přehled experimentů, které v rámci diplomového úkolu zpracovávala,
uvedla souhrn nejdůležitějších zjištění. 
Dále ukázala, jak se potýkala s řešením matematických úloh, které
měla řešit s cílem poznat sebe samu, své matematické chování při
řešení obtížných úloh. To vše jí mělo dál otevřít další pohled na žáka.

V této části studentka projevila značné slabiny, nicméně při obhajobě
velice dobře reagovala a mnohé výtky jak oponenta, tak vedoucího
práce dopracovala a komisi předvedla. 
Vedoucí i oponent práce kromě toho, že poukázali na celkem
závažné nedostatky v práci, také zhodnotili nesporné pozitivní
stránky a přínosy práce.  
Komise po důkladném zvažování kladů a záporů práce usoudila, že
klady převažují, a rozhodla se udělit za DP hodnocení dobře. Udělila
za povinnost studentce vložit do systému errata, kterými jednak
opraví některé neúnosné pasáže a kterými také bude demonstrovat,
že v den obhajoby byly nedostatky v ústní prezentaci korigovány.    

Výsledek obhajoby: dobře
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