
I. DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vedoucí d i p l o m o v é práce: Doc. PhDr. Vladimíra Spilková,CSc. 

Posudek vedoucího diplomové práce: 

Diplomová práce Vladimíry Cozlové je cenným příspěvkem k problematice 
transformace českého školství po roce 1989. Prosazení nového paradigmatu vzdělávání (které 
je deklarováno v klíčových dokumentech - Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání) předpokládá komplexní vnitřní reformu školy zahrnující nové pojetí 
výuky. V centru pozornosti diplomové práce je kooperativní vyučování a učení, které jsou 
jedním ze základních znaků tohoto nového pojetí. Autorka zkoumá možnosti uplatnění 
kooperativní výuky v prvních třech ročnících základní školy v širším kontextu tzv. vnitřní 
reformy školy. V celé práci je patrné hluboké vnitřní zaujetí danou problematikou, podložené 
několikaletou učitelskou praxí. 

Teoretická část práce je uvedena vymezením základních pojmů, dále jsou přiblíženy 
historické aspekty vzniku a vývoje kooperativního, skupinového vyučování u nás i v zahraničí 
a vybrané didaktické aspekty - podstata, cíle a znaky kooperativní výuky. Teoretická část 
práce je psána kultivovaně, s oporou o dobrou znalost současné literatury к danému tématu, 
kriticky však hodnotím její rozsah (některé otázky měly být rozvedeny podrobněji). 

Hlavní předností práce je její kvalitní výzkumná část. Cílem akčního výzkumu 
(probíhal 3 roky) bylo ověřit možnosti a meze kooperativní výuky v prvních třech letech 
školní docházky. Autorka prezentuje šest konkrétních typů činností, které se žáky 1 . - 3 . 
ročníku ZŠ (projekty, hry..) realizovala, včetně jejich následné reflexe (oceňuji pravidelné 
písemné reflexe do pedagogického deníku). V závěru práce jsou sumarizovány zobecněné 
zkušenosti s kooperativní výukou týkající se např. způsobu motivování žáků, vytváření 
pracovních úkolů, sestavování pracovních skupin, určování rolí ve skupině a dělba práce, 
hodnocení kooperativních činností. Doporučuji u obhajoby vysvětlit fenomen „konstruktivní", 
„vnitroskupinová" kompetice (s.57). 

Některé zkušenosti autorky práce jsou dovedeny až do podoby doporučení pro praxi 
dalších učitelů. Přínosné jsou zejména ty, které se týkají různých způsobů utváření skupin, 
velikosti skupin a hodnocení kooperativních činností. 

Celkově má práce po stránce obsahové i formální velmi dobrou úroveň. 
К obhajobě kladu následující otázky: 

1. Jaké podmínky pro úspěšnou realizaci kooperativního vyučování v prvních ročnících ZŠ 
považuje autorka za klíčové? Jaké předpoklady jsou důležité z hlediska žáka a jaké z hlediska 
připravenosti učitele? 
2. V čem vidí autorka práce největší problémy při realizaci kooperativní výuky, co brání 
jejímu rozšíření v praxi základních škol v širším měřítku? 

Návrh na hodnocení: 

V Praze 27.12.2005 Doc.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc. 


