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Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

- Autorka se v textu zmiňuje o problémech spojených s vlastní (ne) objektivitou, příp.(ne)
objektivitou výsledků získaných výzkumnými metodami. Mohla by tuto poznámku šířeji
vysvětlit jako obecnější metodologický problém?
- Autorka sledovala vztah kooperativního učení k dvěma parametrům v jazykové výuce: co
by podle jejího názom stálo dál za úvahu ke zkoumání?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Teoretickká práce, kde. empirické šetření je vhodně připraveno teoretickými
východisky
Solidně podaný design výzkumného šetření, využití typu výzkumu, ne příliš v OP
běžného (akční výzkum)
Pečlivě zpracované výsledky šetř,sní
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