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Považuji volbu tématu za velmi vhodnou: ačkoliv je koncept kooperativního učení 
v našich podmínkách již do určité míry zaveden, jeho jednotlivé aspekty jsou zkoumány jen 
částečně. Problematika hodnocení v kooperativním učení je podle mého názoru klíčová 
minimálně z těchto důvodů: a) Charakteristika hodnocení učení ve skupinách je natolik 
specifická, že se může stát jedním z indikátorů, zda učení na základě kooperace optimálně 
probíhá b) Učitelé nahlížejí hodnotící činnost při skupinové formě jako problematickou a z 
těchto důvodů někdy od takto organizovaného učení předčasně ustupují c) V empirickém 
šetření tomuto tématu zatím nebyla věnována pozornost. 

Diplomová práce Petry Kuchařové je z tohoto důvodu koncipována jako teoreticko
empirická. Za rámec pro tematiku byl zvolen koncept alternativního vzdělávání, především 
proto, že kooperativní model učení je stále ještě považován za alternativu běžné podobě 
vyučování. Bezprostředněji k tématu je pak uveden vědní (zejména terminologický) kontext, 
rozdíl skupinového učení - kooperativního učení (zde autorka ne zcela jasně odh~lIje teorii 
skupinového učení a realitu ve školní praxi). Druhým základním východiskem v teoretické 
části je koncept (zejména školního) hodnocení. Vzhledem k tématu bych za jádro teoretické 
části považovala kapitolu o specifice hodnocení v kooperativním učení: především zde však 
postrádám analytičtější pohled na problematiku, opFený o charakteristiku stavu poznání v této 
oblasti (co již pedagogika a sociální psychologie ví o hodnotících procesech při učení ve 
skupinách, kde jsou "bílá místa). Formulace výzkumného problému pro empirickou část by 
tak mohla zřetelněji navázat. 

Podle mého názoru zvolila autorka uvážlivě cíl empirického zkoumání: obdobně jako 
další badatelé se totiž potýkala s tím, že praxe realizuje spíše skupinové než "modelové" 
kooperativní učení (a mnohdy také pře chodové formy nemají ostré hranice). Petra Kuchařové 
si zvolila kritéria odlišení těchto dvou podob (s.47 - Jaké v}'chodisko pro odli.~ení zvolila? Co 
to jsou reflexivní dovednosti? Co to je spontánní a phrozená spolupráce?) Cíl empirického 
šetření je realizován prostřednictvím úkolů ze tří oblastí. První oblast v podstatě vymezuje 
terén pro zkoumání dalších aspektů (tj. odděluje prosti·edí s kooperativním učením a bez něj). 
Z tohoto důvodu mi připadá (na rozdíl od autorky) ne až tak důležité, zda již kooperativní 
model v praxi hladce funguje či nikoliv. 

Druhá oblast již mm k podstatě zkoumání - tj. specifice hodnocení. Autorka zamýšlí 
popsat hodnotící formy a techniky: za nedopatření tedy považuji, že v textu (v teoretických 
východiscích nebo v úvodu k empirické části) nevymezila kategorie formy - metody - techniky 
hodnocení. Přesto, že autorka využila tří výzkumných metod (pozitivně vidím především 
zařazení pozorování), získala poměrně chudá data, která nepodrobuje analytičtější interpretaci 
( známkování, slovní hodnocení, volba formy "podle situace"). Techniky hodnocení Qakje 
zformulován úkol) nejsou v textu zařazeny. 

Třetí úkolová oblast se týká sebehodnotících aktivit žáků. Zde však autorka míří 
mimo vymezené téma, protože se zabývá sebehodnocením ve vyučování obecně, nikoliv jako 
specificitou kooperativních činností. 



Závěrečná kapitola se jmenuje Návrh forem hodnocení v kooperativním učenÍ. Tato 
kapitola se však netýká jen forem a jen kooperativního učenÍ. Návrhy zde předložené také 
z velké míry nevyplývají z autorčina zkoumání (Připomínám formulaci cíle výzkumné práce). 

Z textu diplomové práce Petry Kuchařové lze vyčíst zájem autorky o progresivní 
způsoby vyučování v současné škole, zároveň je však znatelná menší zkušenost autorky 
s empirickým zkoumáním. Koncepce empirického zkoumání vyžadovala v určitém okamžiku 
proměnu (např. rozšíření terénu empirického zkoumání, zpřesnění úkolů tak, aby se data 
týkala vymezeného tématu aj.) 

Diplomovou práci Petry Kuchařové považuji za poctivý pokus popsat realitu 
vyučování z hlediska novějších didaktických přístupů. Doporučuji ji k obhajobě a text 
diplomové práce navrhuji klasifikovat vel mi dob ř e . 
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