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- Vysvětlete, jak se liší vztah asistence od vztahu spolupráce.  

- Zkuste nahradit obecné slovo „zmapovat“ ve formulaci cíle šetření. 

- Zdůvodněte, proč jste si z celé problematiky řízení učební činnosti žáka v realitě výuky vybrala 

kooperativní učení a hodnocení?  

- Týmová spolupráce zahrnuje či nezahrnuje reflexi spol. práce? 

- Zajímalo vás, jak se liší skupina asistentů a pedagogů z Jedličkova ústavu od ostatních? 

- Jaké nejdůležitější poznatky máme díky vaší DP o spolupráci při řízení učení činnosti? 

- Oceňuji dobrý výběr tématu: i když je toto téma poměrně časté v závěrečných studentských pracích, stále 
je – vzhledem k proměně problematiky – aktuální a také důležité. Zároveň je pro obor podstatné mít data  
z terénu škol, které autorka – se zkušeností asistentky pedagoga – může optimálně zařazovat do kontextu. 

- Teoretická část je vedena od vymezení základních konceptů k informačním komplexům asistent 
pedagoga – učební činnost – spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, tj. koresponduje s názvem 
diplomové práce.  

- Rezervy textu této části vidím především v jejím uchopení  jako výkladu problematiky, tj. textu by 
prospělo ustoupení od spíše popisného charakteru,  dále také vedení textu jako přípravy na empirické 
šetření (např. v přesnější rozvaze o koncepci kapitoly Učební činnost  - tj. promyšlení si toho, co je klíčové 
vzhledem k tématu, jak to představit čtenářům a jak  to poslouží pro empirický výzkum).   

- Kapitola o spolupráci by měla být – jak píše i autorka – jádrem textu DP. I tato kapitola by měla být podle 
mého názoru lépe promyšlena (příp. zdůvodněna její struktura), aby se „nenastavovala“ např. informacemi 
o různých druzích výukových metod a spíše se soustředila na tuto kapitolu jako na dobré východisko pro 
šetření.  

- Teoretická část by zasluhovala alespoň krátké shrnutí, z kterého by vyplynul výzkumný problém.  
- V textu jsou některá méně přesná místa: např. „.. složky emoční reakce jako intelekt…“ (s. 13), 

charakteristika jako výstup? (tamtéž) a formulační neobratnosti (př. „Dalším výzkumným prostředím byl 
vybrán…“ s.50) 

- K empirické části: I když autorka píše o hypotézách (s. 52), v textu jsem je nenalezla. Dotazníkem 
získává určité informace, ale podle mého názoru diskutabilní jsou některé dotazníkové položky  (např. s.61 
– viz otázka výše k týmové spolupráci). Rezervy jsou v interpretaci,  která je také méně vedena 
k problematice spolupráce  při řízení. 

- Nemám pohyb o tom, že autorka se snažila na své DP pracovat pečlivě, podle mého názoru by však práce 
zasloužila větší rozvahu na počátku: tak by se mohla dostat více pod povrch tématu spolupráce při řízení 
učební činnosti, byť zvolenou metodou je dotazník  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


