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- Jak je míněna informace, že vzdělání na VOŠ jde více do hloubky? (s.9)
-  Jak je to se vztahem teoretické a odborné přípravy? (s.23)
- Jak by autorka rozlišila přednášku jako formu a přednášku jako metodu?  Projektovou 
formu a metodu?(s.24-5)
- Jako funkci má ve výkladu problematiky kapitola 6 (Podmínky pro vyučování na VŠ?)
- Je dotaz na individuální přístup dotazem na formu? (s.62)
- Prosím autorku, aby zdůvodnila volbu případové studie pro svůj výzkum.

- Hodnotím pozitivně zaměření na terén vyšších odborných škol: didaktika tohoto stupně vzdělávání 
je stále ještě na kraji pozornosti a empirická data „zevnitř“ (autorka na jedné z těchto škol pracuje) 
jsou vítána. 
- Teoretická část má přehlednou strukturu – od širšího rámce postavení VOŠ ve školském systému,
legislativy aj. faktorů fungování VOŠ, k problematice forem vzdělávání.
- Výklad problematiky v teoretické části  je veden spíše popisně, také je občas nepřesný (s. 16n o 
cílech ve vztahu k osobnosti žáka) a zkratkovitý
- Shrnutí na s. 11 obsahuje informace, které v předchozím textu nejsou (návrh 2 rovin VOŠ)
- V textu by mělo být přesněji pracováno s odkazy na zdroje : často bez vročení, chyba ve jménu 
Johnson (s. 29).
- V analýze dat, získaných prostřednictví případové studie, bych očekávala zřetelnější zaměření na 
formy vzdělávání, resp. jasnější popis činnosti škol ve vztahu k volbě a fungování forem. Obdobně 
je tomu u dat získávaných metodou rozhovoru.
- Výsledky by po čtenáře byly přehlednější, pokud by autorka uvedla přehledně, s jakými formami 
se na školách setkala a poté provedla jejich detailní analýzu. 
- I když se jedná o popisný výzkum, není nutné se vyhýbat interpretacím zjištěných výsledků. - -
- Kvalitativní výzkum a případová studie má vést k hlubokému pochopení toho, co se ve vzdělávání 
na školách děje – v tomto ohledu zůstala DP spíše na povrchu problému. Závěr DP je tak znovu 
spíše pouhým shrnutím.
- Text obsahuje občasné jazykové prohřešky (s. 15 aj.)




