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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
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Specializace: Anglický jazyk
Identifikační číslo studia: 320526
Datum zápisu do studia: 16.07.2010

Název práce: Komparace řešitelských strategií matematických úloh žáků 1. st. ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jaroslava Kloboučková

Datum obhajoby : 14.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka Eliška Wasilewská představila strukturu své práce a její

cíle. Seznámila členy komise se všemi zásadními kapitolami své
práce, zmínila se o teoretickém základu, který prostudovala v
průběhu své práce. Představila především metodiku výběru
výzkumného vzorku, kterou vyvinula pro potřeby srovnávání tříd, ve
kterých vyučují různí vyučující a používají různé učební materiály. V
průběhu obhajoby zodpověděla zásadní otázky oponenta a jasně a
srozumitelně odstranila nedostatky práce, na které oponentka
upozornila. 
Vedoucí práce vyzdvihla především zodpovědnost studentky při
zpracování práce. Vyzdvihla také odborně zpracovanou teoretickou
část, kde studentka prostudovala a citovala značné množství
literatury nejen z oblasti matematiky a didaktiky matematiky, ale i z
oblasti obecné pedagogiky a psychologie.
Oponentka vytýkala především nejasnost ve formulaci cílů práce,
které se značně lišily na různých místech práce, přestože v širším
významu byly všechny formulace obdobné. V teoretické části jsou
nevhodně zařazena i ničím nepodložená hodnocení a příliš velká
zobecnění. 
V obecné rozpravě studentka zodpovědlě všechny dotazy členů
komise. 
Komise uznává práci jako diplomovou, neboť byly splněny všechny
podmínky nutné k jejímu uznání jak po formální, tak po obsahové
stránce. 
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