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- Je nebo není kooperativní učení organizační formou? Mohla by autorka jasně 
charakterizovat, co jsou kooperativní formy a kooperativní metody?

- Je prezentační fáze podle Maňáka totéž, co nazývá autorka hodnotící fází?
- Čím by nás autorka přesvědčila, že nezkoumala pouze skupinové učební činnosti, 

ale skutečně kooperativní?
- Proč by otázky v dotazníku neměly být formulovány tak, že nejde o nic 

vážného?(s.54)
- Jak lze podle autorky získat data o vhodnosti učebních aktivit? (viz problém 

s položkou dotazníku)? Čím si autorka vysvětluje zájem žáků o metodu „rohy“ a 
učitelů o skup. zprávu?

- Co by měla obsahovat kapitola Diskuse?

- Důležitý je záměr DP více se dozvědět o školním terénu, resp. o využití 
kooperativních přístupů (prozatím existuje poměrně málo empirických dat)

- Autorka zasazuje své šetření do poměrně širokého teoreticky pojatého kontextu: 
mohl však být zřetelněji a přehledněji veden k cíli práce (historický úvod je  
zkratkovitý a  bylo možné jen na historii poukázat, vymezení pojmů je v této podobě 
problematické, informace o kooperativním učení se často dublují).

- K emp. šetření: autorka využila vlastní výukovou činnost k šetření, věnovala tomu 
značné množství času a energie. Mrzí mě tedy, že si více nepromyslela následné 
dotazování, které by mohlo podle mého názoru přinést více dat (a méně 
povrchních). Podle mého názoru by prospěly včasnější konzultace k emp. 
výzkumu.

- Pro popis výzkumu by bylo dobré uvést zejména kritéria, podle kterých se rozhodla 
uvést tu kterou kooperativní metodu (přípravy hodin pak mohly být v příloze) 

- V části Diskuse je spíše shrnutí, v textu se objevují občasné jazykové chyby a 
stylistické neobratnosti.

- Z textu je zřetelné, že autorku dané téma zajímá a věnovala se mu poctivě.




