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Rukopis o rozsahu 86 stran (s přílohami) je svým tématem velmi aktuální. Autorka se 
zaměřila na problematiku, s nímž se v poslední době v oblasti vzdělávání setkáváme stále 
častěji. Kooperativní přístupy ve výuce představují jednu z důležitých snah, Která je v našich 
školách a školských zařízeních v současné době vyvíjena, ovšem ne vždy snadno uváděna 
do praxe. 

Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení kooperace a nabízí také pohled této 
problematiky v historii . Po obsahové stránce je text dosti stručný. Text je vhodně opatřen 
citacemi a odkazy, byť odkazová literatura není příliš rozsáhlá. Je patrné, že autorka čerpala 
především z jednoho zdroje (H. Kasíkové). 

Jako velmi přínosnou hodnotím zejména praktickou část práce, v níž autorka předkládá a 
reflektuje své zkušenosti s realizací kooperativní výuky. Tato reflexe je psána na základě 
akčního výzkumu, který probíhal během tří let. Přílohy vhodně dokumentují realizační fázi 
akčního výzkumu, čímž dotvářejí představu o konkrétním charakteru prezentovaných 
činností. Za velmi cenné je možné považovat i připomínky a osobní komentáře autorky, 
které dokládají její připravenost reflektovat vlastní pedagogickou zkušenost. Podnětná je 
především kapitola 2.5, která je průřezem autorčiny pedagogické praxe a její reflexe. 

Domnívám se, že se autorce podařilo naplnit vlastní očekávání a cíle, které si před 
započetím práce stanovila. Z diplomové práce je patrný osobní zájem a zainteresovanost 
autorky na této problematice. Přínos diplomové práce plyne zejména z autorčiných námětů a 
postřehů, využitelných jako příspěvek do diskuse o významu kooperativní výuky v současné 
škole. 

Diplomovou práci Vladimíry Kozlové doporučuji к obhajobě a navrhuji hodnocení 
klasifikačním stupněm výborně-velmi dobře. 

Otázky a náměty к obhajobě: 
• Jaké příčiny vidíte ve faktu, že v 1. třídě byla kooperativní výuka „zneužívána 

к nicnedělání" (str. 57)? 
• V souvislosti s utvářením skupin zmiňujete i přebírání rolí ve skupině. Podrobně se 

zabýváte rolí vůdce. Jaké další role se Vám při utváření skupin osvědčily? 
• Která témata (typy kurzů, seminářů) byste doporučila zahrnout do přípravného i dalšího 

vzdělávání učitelů, aby byli pro realizaci kooperativní výuky na 1. stupni vnitřně 
motivováni? 

V Praze, 28. 12. 2005 Mg^/ lana Kargerova 


