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Akademický rok: 2016/2017

Student: Anna Marek
Datum narození: 16.09.1974
Identifikační číslo studenta: 56980467

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Dramatická výchova
Identifikační číslo studia: 383848
Datum zápisu do studia: 27.06.2012

Název práce: Matematická soutěž Pangea ve 4. ročníku 1. st. ZŠ - analýza řešení

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Michaela Kaslová
Oponent(i): doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Průběh obhajoby diplomové práce:

1. Prezentace cílů  práce.
2. Zdůvodnění volby tématu.
3. Přehled dat a jejich zpracování.
4. Reakce na dotazy oponenta – viz posudek. 
Diplomantka představila velice obšírnou práci, avšak formulované
cíle nebyly splněny. Jejich splnění v práci reflektováno není a ani při
ústní obhajobě je autorka nedokázala srozumitelně formulovat.
Naopak to, co lze hodnotit pozitivně, je přehled matematických
soutěží v ČR, což ale není v cílech uvedeno. Autorka na zásadní
výtky oponenta neodpověděla uspokojivě. Práce vykazuje závažné
nedostatky i po formální stránce, zejména  v citacích.  
Obhajobu vedla diplomantka s podporou ppt prezentace. Samotná
ústní obhajoba nebyla dobře strukturovaná a byla poněkud chaotická.

Komise se shodla, že objem práce, množství vykonané práce je sice
obrovské, avšak žádná část není zpracována na úrovni diplomové
práce. Analýzy úloh vlastně nejsou analýzami, jsou spíše jen
povrchními komentáři, statistická data nejsou zpracována nástroji
statistiky, jejich intepretace je velice povrchní a intuitivní. 
Komise v poměru hlasů 4:1 hlasovala pro neuznání práce jako
diplomové a dala diplomantce několik návrhů na její přepracování.
Zásadní doporučení je, že cíle práce musí být jasné, konkrétní a
splnitelné. Tedy i při jejich formulaci by mělo být napsáno, jak bude
cíle plnit. Komise doporučuje zaměřit se na některý dílčí problém a
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ten zpracovat hlouběji.   

Výsledek obhajoby: neprospěl/a
Předseda komise: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. ............................

 PhDr. Michaela Kaslová ............................

 Mgr. Jaroslava Kloboučková ............................

 PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. ............................
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