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Forma studia: kombinovaná
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Identifikační číslo studia: 414369
Datum zápisu do studia: 27.06.2013

Název práce: Přechod žáků mezi základní a střední školou z hlediska výuky
matematiky

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Oponent(i): prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Datum obhajoby : 12.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: 2. opravný termín
Průběh obhajoby: Uchazeč stručně shrnul základní body své práce.

Vedoucí práce shrnula hlavní body svého posudku.
Oponentka práce shrnula hlavní body svého značně kritického
posudku a položila otázky v posudku obsažené. Upozornila na to, že
některé připomínky jejích posudků k minulým verzím práce nebyly
ani v této verzi vypořádány.
Uchazeč odpověděl na otázky oponentky.

V obecné rozpravě padly následující otázky, na které uchazeč
odpověděl:
Proč se uchazeč rozhodl dělat dotazníky a nepoužil rozhovory?
Vzhledem k počtu zkoumaných žáků by byly vhodnější. Tato metoda
je vhodnější pro případovou studii.
V jakém programu byla práce sázena?
Proč nebyla do práce dodána kapitola o tom, jak se situace se
žákyněmi změnila ke druhému roku jejich studia na střední škole?
Do jaké míry lze závěry získané u tří žákyň zobecnit? Co je hlavní
výsledek? 
Znovu bylo upozorněno na formulační nedostatky v práci. 
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