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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
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Datum obhajoby : 18.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila téma práce a odůvodnila jeho výběr, její cíle a

shrnula svůj postup při zpracování práce.
Shrnula strukturu práce a hlavní témata teoretické části práce.
Představila závěry teoretické části a formu praktické části práce, její
metodologii, cíle a výzkumné otázky, u kterých představila i
výsledky, ke kterým došla v závěru výzkumu.

Byly shrnuty závěry z posudku vedoucí a oponenta práce. Byly
konstatovány přetrvávající nedostatky porozumění užívaným
pojmům a dále zvláště nedostatky v dokladování zjištění. V průběhu
obhajoby byly formulovány další doplňující otázky.
Byly položeny následující otázky, které autorka zodpovídala s
dopomocí.

Vysvětlete, proč jste se v práci rozhodla užívat spojení kooperativní a
skupinové učení. S oporou o literaturu uvažujte o kooperativním
učení jako o strategii učení a vyučování.
Vysvětlete podstatu akčního výzkumu a to, jak jste onu podstatu
promítla do koncipování svého akčního výzkumu.
Vysvětlete, jak jste dospěla k tabulkám hodnotícím pokroky skupin a
jednotlivců v kooperativních dovednostech (s.69).

Vysvětlete svůj postup v souvislosti s cíli uvedenými v kap. 10.4.
Navrhněte popř. efektivnější, resp. metodologicky optimálnější.
V jakých konkrétních dovednostech důležitých pro řízení
kooperativních a skupinových činností jste se zlepšila a které jsou
pro Vás stále výzvou?
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Jak si vysvětlujete přetrvávající nedostatečné zvládnutí kooperativní
dovedností u několika žáků? S čím souvisí rozdíly mezi žáky?

Výsledek obhajoby: dobře
Předseda komise: PhDr. Anna Tomková, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. ............................

 Mgr. Klára Horáčková ............................
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