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- Prosím,vysvětlete stručně rozdíl integrace – inkluze (v DP v teoretické části používáte spíše 
termín inkluze, v empirické části integrace).
- Volba předmětů pro pozorování byla náhodná? Nebo vzhledem k tématu promyšlená?
- Daly se předem odhadnout efekty metody volného psaní jako výzkumné metody (a nahradit 
jinou metodou)? 
- Žákovské výpovědi nemáte v příloze: mohla byste je přinést s sebou na obhajobu? 
- Jak by se podle vašeho názoru proměnila učební činnost v  heterogenní skupině dětí 
(intaktních a s SPU), pokud by se ve skupinové formě jednalo o skutečné kooperativní učení?

- Pozitivně hodnotím volbu tématu: pro výzkum v ČR prozatím výzkumně „neobsazený“ 
problém. Teoreticko-empirický charakter DP pak je adekvátní novosti problematiky ve 
školách ČR.
- Teoretická část poskytuje stručně rámec zkoumané problematiky: autorka – vzhledem 
k této stručnosti – však měla lépe zvážit těžiště této části. Zde je dán malý prostor jádrové 
problematice – výukovým strategiím pro diverzitu ve třídách obecněji i specificky 
kooperativnímu učení (kooperativní učení ve třídách s dětmi s SPU je  na necelých 2 
stranách), naopak velký prostor pro popis SPU (přitom empirická část nijak konkrétně 
s jednotlivými charakteristikami SPU nepracuje).  Autorka by také měla zdůvodňovat 
strukturu výkladu tematiky (řazení jednotlivých kapitol).
- V textu teor. části se objevují nepřesnosti: kooper. učení jako učební styl,,,který byl 
původně navržen pro inkluzivní vzdělávání. (s.32)
- V empirické části představuje autorka popisný výzkum (jak je vlastně kooperativní učení 
vřazeno do výuky v heterogenních třídách a jak jej vidí učitelé a žáci), což je vzhledem 
k novosti problematiky vhodné.
- Pozitivně hodnotím volbu metod: vlastní pozorování, rozhovory s učiteli a metodu, která 
se obrací k výpovědím žáků. Především m. pozorování však měla být lépe promyšlena (na 
jaké pozorovatelné činnosti se zaměřit, jak je zaznamenávat) a získat tak výsledky k hlubší 
interpretaci (tato část spíše připomíná jen hrubě rozčleněné záznamy z praxí). Na 
pozorování by pak mohly navázat některé specifické otázky k učiteli (týkající se např. 
skupinové vs kooperativní formy). 
- DP v empirické části přináší jak data, která jsou potvrzením předchozího zkoumání, tak 
informace nové (především o tom, že dětem s SPU vyhovuje skupinová práce méně než 
dětem intaktním). 
- Závěry práce jsou především shrnutím informací celé DP, méně pozornosti je věnováno 
syntéze týkající se užití skutečně kooperativních strategií ve specifickém terénu tříd se 
zařazením dětí s SPU.






