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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Anna Löffelmannová
Datum narození: 18.06.1991
Identifikační číslo studenta: 92801179

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy matematika — výchova ke zdraví

Identifikační číslo studia: 415345
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách
praktických

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Oponent(i): Mgr. Veronika Tůmová

Datum obhajoby : 19.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Uchazečka stručně shrnula základní body své práce.

Vedoucí práce shrnula hlavní body svého posudku.

Oponentka práce shrnula hlavní body svého kritického posudku a
položila otázky v posudku obsažené.

Uchazečka uspokojivě odpověděla na otázky oponentky.

V obecné rozpravě padly následující otázky, na které uchazečka
uspokojivě odpověděla:
1. Jak autorka vybírala žáky pro své kazuistiky? Jak s nimi
pracovala?
2. Je vhodné v pracovním listu pro žáky uvést úlohy názvem "Pro
chytré hlavy"?
3. Byl by rozdíl v řešeních žáků, kdyby stejné úlohy řešili mimo
kontext peněz?
4. Je reálné u žáků se speciálními potřebami očekávat, že se podaří
reedukovat formální poznatek? Resp. je to vhodné?
5. Vymezení lehké mentální retardace v práci je poměrně vágní. Lze
pak říci, jaké procento žáků má tuto diagnózu? 
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Předseda komise: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. ............................

Členové komise: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ............................

 prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. ............................

 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. ............................
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