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Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 
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1. Mohly být výsledky výzkumu negativně ovlivněny mnohaletou zkušeností 
autorky se „zkoumaným“ prostředím? Jak?

2. V čem autorka spatřuje specifika v oblasti spolupráce a kolegiality v ZŠ 
speciální versus v běžné ZŠ?

3. Jaká negativa spatřuje autorka sama v oblasti spolupráce učitelů v ZŠ 
speciální Kolín?

Předkládanou práci s názvem Kolegialita a spolupráce učitelů v základní škole speciální 
hodnotím jako poměrně kvalitně zpracovanou diplomovou práci. 

 Oceňuji především autorčino zaujetí pro téma, dobrý vhled do sledované 
problematiky podpořený mnohaletou pedagogickou praxí i snahu napsat takovou 
práci, která by byla přínosem a inspirací pro kolegy z jiných speciálních škol, což se 
podle mého názoru autorce podařilo – empirickou část práce lze považovat z větší 
části za popis příkladu dobré praxe. Rovněž oceňuji prakticky využitelné přílohy 
(např. hospitační arch, adaptační plán pedagogického pracovníka apod.).

 Nedostatky spatřuji ve formálním zpracování – nadpisy a podnadpisy jsou málo 
zvýrazněné a čtenář se tak v textu hůře orientuje. Výsečové grafy v empirické části 
považuji v případě 12 respondentů za nadbytečné. V diskusi výsledků či závěru by 
bylo vhodné explicitně se vyjádřit ke stanoveným dílčím cílům.


