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- Výsledky empirického šetření do určité míry korespondují s předchozími výzkumy – např. 
ty, které se týkají nižších  forem spolupráce. Jakými cestami by bylo možné posadit formy 
vyšší?
- Součástí empirické části je příklad dobré praxe. Jak by se s pohledem do reality jedné školy 
dalo výzkumně pracovat tak, aby se více napojil na předchozí dotazovací část? (Tady tak, aby 
závěry celé práce vycházely i z tohoto pohledu?)  

- Spolupráce učitelů je téma důležité a přes zvyšující se počet textů (především DP) stále 
nemáme dostatek empirických zjištění o její podobě na českých školách.Výběr tématu tedy 
hodnotím pozitivně, také vzhledem k zázemí autora, který pracuje na škole, kde je učitelská 
spolupráce podstatnou součástí kultury školy.
- V teoretickém rámci pro empirickou část práce se autor pokouší o pohled na spolupráci 
v komplexitě souvisejících témat (kultura školy, klima školy a sboru aj.) i jejích podob a 
problémů.  Tato část je založena na důkladné analýze velkého počtu literatury včetně 
cizojazyčné (méně pozitivní stránkou této skutečnosti je to, že výklad je jakoby sestaven 
z pohledů autorů).
- K empirické části: Výzkumné šetření je jasně popsáno. Základní metodou zkoumání je 
dotazník, který je pečlivě připraven i vyhodnocován a přináší některá data, která doplňují 
výzkumná šetření např. Lazarové a Pola.  Doplňkem empirické části je pak příklad dobré 
praxe (popis spolupráce na základní škole, kde autor vyučuje). Cennou partií textu jsou 
diskuse k výsledkům.
- K závěrům: V závěrech jsou shrnuty výsledky vlastního šetření, autor však umně pracuje 
i s propojením na teoretický rámec.Cíl práce byl podle mého názoru naplněn a autor svým 
textem přispěl k ke konkrétnějšímu pohledu na realitu učitelské spolupráce na základní 
škole. 
Z jazykového hlediska kultivovaný text, konstatuji občasná opomenutí v interpunkci.
Na  konzultacích  k tématu byl zřetelný zájem autora o danou problematiku a Radkovi 
Rukavičkovi děkuji  za podnětnou diskusi k některým problémům spolupráce učitelů.




