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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 
Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 
Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 
Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 
Adekvátnost použitých metod 1 
Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 
Logická stavba a členění práce 1 
Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 1 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
Celkové posouzení práce: 

 

 Studentka předkládá diplomovou práci, která přináší aktuální téma. S problematikou  

kooperativního učení se v reálné výuce setkáváme spíše okrajově. O to více je uvedená práce 

cenným příspěvkem.  

 

 Představuje kooperativní učení v rovině teoretické a aplikační. Autorka práce velmi 

srozumitelně definuje pojem kooperativní učení a poukazuje na jeho propojení s kritickým 

myšlením v rámci programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking).  

 

 Dále přibližuje metody, které jsou zaměřeny na aktivizaci žáků s ohledem na rozvoj 

kooperativních dovedností. Diplomová práce tak logicky ústí do praktické části,  

ve které studentka realizuje své návrhy vyučovacích hodin.   
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 Jako nejcennější vklad vnímám záznamové archy, které přinášejí otázky a situace 

vyplývající z reálné pedagogické praxe studentky. Práce poskytuje podpůrný didaktický 

materiál, který je vhodný pro další využití v praxi. 

 

 Stejně kladně hodnotím práci studentky v rámci přípravy a zpracování diplomové 

práce. Hloubka teoretické analýzy daného tématu, terminologie nebo práce s prameny  

a literaturou svědčí o znalosti dané problematiky. 

 

 Na základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě.  

 

Dílčí připomínky a návrhy: 

 

 Doporučuji (pro případné další zpracování závěrečné práce) upravit některé ukázky 

práce žáků, které autorka ilustruje v praktické části diplomové práce. Těmto obrazovým 

příkladům by z důvodu lepší čitelnosti prospěla další grafická úprava.  

 

 

Otázky pro diskuzi: 

 

 V čem spočívají limity kooperativního vyučování na základě vašich vlastních  

 pedagogických zkušeností? 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 6. 2019      Podpis vedoucího 


