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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Předložená disertační práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na 
disertační práci kladeny (viz příslušné opatřední děkana UK PedF). Práce má 175 
stran textu (od kap. Úvod po kap. Závěr), 11 příloh a obsahuje všechny povinné části. 
Práce je členěna do dvou částí. Část teoretická má 88 stran odborného textu a část 
empirická má 81 stran (zbylý počet stran do celkového počtu 175 připadá na kap. 
Úvod a kap. Závěr). 

II. Zaměření práce a aktuálnost zvoleného tématu: 

Disertační práce je úzce zaměřenou, avšak do hloubky pronikající vědeckou sondou do 
problematiky poměrně nově používaných metodologických přístupů ke korekci 
sebehohodnocení. Konkrétně se zaměřuje na v současnosti zřejmě nejslibnější, resp. 
nejefektivnější metodu pro korekci sebehodnocení, a sice metodu ukotvujících 
vinět. Vzhledem k povaze metody, která je sice teoreticky aplikovatelná jako korekční 
“nástroj” na široké spektrum zkoumaných oblastí, ale předpokládá poměrně náročný 
proces přípravy tzv. ukotvujících vinět, volí autor oblast aplikace, která dosud nebyla 
předmětem zájmu dosavadních studií (jak autor v práci dokládá). Jedná se o oblast 
sebekontroly, resp. sebeovládání, která je sice dlouhodobě předmětem řady 
výzkumů, avšak jinak koncipovaných (aplikují jiné metodologické přístupy). 

 



Z uvedeného vyplývá, že se autor ve své práci pokouší přispět k rozvoji poměrně 
nové (v Pedagogice jen několik let používané) a potentní metody, a to navíc v 
oblasti, kde dosud nebyla aplikována, a která je bezesporu stále aktuální a o jejíž 
společenské důležitosti (zejm. s přihlédnutím ke stále stoupajícím nárokům na 
každého jedince společnosti) netřeba diskutovat. 

III. Cíle a metody práce: 

Cíle 

Hlavní cíl práce autor formuluje na str. 9 následovně: Analyzovat rozdíly v úrovni 
sebekontroly žáků studujících na vybraných středních školách různého typu na 
základě jejich (nekorigovaného) sebehodnocení a sebehodnocení korigovaného o 
rozdíly v užívání škály pomocí metody ukotvujících vinět.  

Z hlavního cíle a jednotlivých bodů výzkumného plánu (viz empirická část) lze 
abstrahovat v podstatě tři aspekty, resp. subcíle. Prvním je zjistit, zda existují rozdíly v 
deklarované sebekontrole mezi žáky různě zaměřených středních škol. Druhým je 
srovnat výsledky získané standardními, dosud běžně používanými prostředky 
(sebehodnocení) s výsledky korigovanými. Třetím je pak rozvoj metody ukotvujících 
vinět a ověření jejích možností v (aplikační) oblasti sebekontroly. 

Z předchozího odstavce je zjevné, že oponent k rozboru cíle práce mohl dospět až po 
tom, co se s prací seznámil, nikoli přímo z formulace cíle samotného. Cíl tedy mohl být 
formulován lépe. 

V empirické části práce (str. 102) pak autor formuluje úkoly, které směřují k naplnění 
jeho záměru. Jejich formulace je adekvátní.  

Metody 

Předložená disertační práce je svým zaměřením (viz výše) velmi specifická. 
Nenastoluje, tak jako převážná většina disertačních prací, standardní výzkumný 
problém, na který by pak byly aplikovány odpovídající výzkumné metody, ale právě 
metodami (tedy výzkumnými nástroji) se zabývá a k jejich rozvoji se snaží přispět. 
V práci tedy nenalezneme část, která by se věnovala výběru adekvatních metod, 
protože vzhledem k jejímu zaměření by to nemělo žádný smysl.  

IV. Obsah a odborná úroveň práce: 

Teoretická část 

V teoretické části práce se autor věnuje všem podstatným aspektům, které souvisejí s 
jeho záměrem. 

V první řadě se věnuje fenoménu sebekontroly, představuje a analyzuje řadu pojetí, v 
odpovídajících kontextech nabízí alternativní názory, upozorňuje na probíhající 
diskuze a vše bohatě dokládá velkým množstvím zdrojů.  

Tato část je mimořádnou ukázkou zpracování teoretických pasáží vědeckých prací. 
Přestože zpracovávaná problematika (sebekontrola) je velmi komplexní a složitá, autor 
uspořádal v teoretické části soudobé poznatky do přehledné struktury podkapitol tak, 



že je čtivá a srozumitelná. Jednotlivé pasáže na sebe logicky navazují a jedna za druhou 
postupně celý koncept sebekontroly vykreslují z řady podstatných hledisek, včetně 
hlavních metodologických přístupů ke zkoumání tohoto fenoménu. 

Následně se autor věnuje dalšímu klíčovému aspektu své práce, a sice problematice 
měření sebekontroly. Nejprve představuje řadu způsobů, které se ke zjišťování úrovně 
sebekontroly užívají. V zásadě lze uvedené způsoby rozdělit na přímé (v podstatě 
experimenty) a nepřímé (hodnocení, sebehodnocení). V případě nepřímých metod, 
které souvisejí s předmětem disertační práce, pak na základě analýzy teoretických 
pramenů (zejm. odb. článků) upozorňuje na problémy, které s sebou tyto metody 
přinášejí a dokládá je např. i řadou paradoxních zjištění, které přinesly, resp. ke 
kterým vedly dosavadní výzkumy. Následně pak představuje způsoby, kterými lze v 
různé míře problémy nepřímých metod korigovat. Tato pasáž práce pak vyúsťuje v 
představení metody ukotvujících vinět, která je v současnosti považována za 
nejefektivnější metodu korekce. 

Poměrně rozsáhle a podrobně pak autor specifikuje metodu ukotvujících vinět v 
samostatné podkapitole (kap. 5.3). Po krátkém seznámení s historií metody, které 
dokládá, že je poměrně nová (2004) se autor věnuje její podstatě, která (stručně) 
spočívá v tom, že respondent, kromě hodnocení vlastní osoby (sebehodnocení), 
hodnotí též osobu(y) hypotetickou, která mu je představena krátkým popisem, 
příběhem či  charakteristikou (tzv. vinětou). Hlavní část dané podkapitoly je pak 
věnována různým způsobům, jak lze na základě hodnocení vinět respondentem 
korigovat jeho sebehodnocení. V závěrečné části podkapitoly jsou opět na základě 
mnoha zdrojů uváděny různé studie a výzkumy, ve kterých byla metoda užita. Autor 
zde opět dokládá svou schopnost práce se zdroji, zejm. pak schopnost nastudované 
poznatky a informace přehledně strukturovat. 

Celou teoretickou částí si autor postupně připravil půdu pro část empirickou, ve které 
nejprve popisuje realizaci pilotní studie a následně hlavní studie. 

Empirická část 

V úvodu části týkající se pilotní studie autor uvádí dílčí cíle, které jsou však svou 
podstatou spíše úkoly, resp. kroky či etapy realizace výzkumu. Záměrem autora je 
vytvořit a ověřit dotazník, jehož součástí budou položky určené ke zjišťování úrovně 
sebekontroly a dále viněty, jejichž hodnocení pak bude využito ke korekci. Pro část 
dotazníku určeného pro zjišťování úrovně sebekontroly se autor rozhoduje pro využití 
zahraničního dotazníku (BSCS). Přestože je zjevné, že autor prostudoval řadu zdrojů a 
seznámil se s různými nástroji pro zjišťování úrovně sebekontroly (viz též kap. 5.1 či 
přílohy), není v práci rozhodnutí o využití zahraničního dotazníku adekvátně 
zdůvodněno. Pozoruhodná je však pečlivost autora, resp. úsilí, které pilotní studii 
věnoval (popis má rozsah 53 stran). Ta totiž probíhá ve třech fázích a de facto se jedná 
o tři na sebe navazující “pilotáže”, ve kterých jsou postupně vytvořeny 3 sady (verze) 
vinět a postupně precizovány položky celého dotazníku. I k překladu dotazníku (BSCS) 
do českého jazyka autor přistupuje velmi profesionálně. Nastudoval k dané 
problematice příslušnou literaturu a aplikuje metodu dvojitého překladu. Velmi 
podrobně je popsána příprava vinět. Autor zdůvodňuje jejich formulace až na úroveň 
dílčích částí (textové pasáže věnované určitému aspektu příběhu/charakteristiky 
hypotetické osoby) a stejně podrobně popisuje a zdůvodňuje i jejich následné úpravy, 
které jsou prováděny na základě výsledků každé fáze pilotní studie. Se stejnou 
precizností jsou ověřovány a upravovány i další části dotazníku. Nedílnou součástí 



procesu ověřování jsou v každé fázi také rozhovory s žáky, které jsou zaměřeny na 
porozumění respondentů všem položkám dotazníku a další aspekty realizace výzkumu. 

Hlavní studie, které je věnována samostatná kapitola (kap. 7), vychází z výsledků 
studie pilotní a směřuje k naplnění dílčích cílů, které jsou vymezeny následovně: 

1) Analyzovat heterogenitu v užívání škály žáky studujícími na vybraných středních 
školách různého typu při hodnocení ukotvujících vinět zaměřených na 
sebekontrolu. 

2) Porovnat nekorigované hodnocení vlastní sebekontroly a hodnocení korigované o 
rozdíly v užívání škály pomocí metody ukotvujících vinět u žáků studujících na 
vybraných středních školách různého typu. 

V souvislosti s hlavní studií autor nejprve velmi podrobně popisuje výzkumný vzorek, 
použitý výzkumný nástroj a jednotlivé klíčové škály, ukotvující viněty, způsob 
administrace dotazníku na školách a následně se zabývá výsledky. 

Pasáž prezentující výsledky hlavní studie má několik sekcí. První představuje výsledky 
související s hodnocením vinět. Autor analyzuje hodnocení vinět z různých hledisek a 
pro různě definované podskupiny respondentů (pohlaví, typ školy, ročník, …) a 
směřuje tak k naplnění prvního dílčího cíle (dále viz bod V. posudku). Ve druhé sekci 
se autor zabývá analýzou rozdílů v hodnocení vlastní sebekontroly (sebehodnocení) 
mezi žáky z různých typů středních škol. Nejprve analyzuje sebehodnocení 
nekorigované, následně aplikuje metodu ukotvujících vinět, kterou provádí korekci a 
opět provádí analýzu (korigovaného sebehodnocení). Analýzy jsou doprovázeny řadou 
přehledných tabulek, podrobně a srozumitelně komentovány a diskutovány. 

Z hlediska zpracování výsledků, resp. analýzy získaných dat by v případném dalším 
výzkumu stálo za úvahu užít např. regresní model, případně parametrický model 
metody ukotvujících vinět (CHOPIT). 

V. Výsledky, přínos práce a význam pro další rozvoj vědy: 

Disertační práce přináší zajímavé výsledky, které mohou obohatit současné poznání v 
oblasti měření nekognitivních dovedností pomocí sebehodnoticích dotazníků. 
Z hlediska konkrétních výsledků a zjištění práce, lze souhlasit s autorovým dílčím 
závěrem, že (v oblasti zjišťování úrovně sebekontroly): „Analýza hodnocení 
ukotvujících vinět žáky z různých typů středních škol ukazuje, že hodnotící standardy 
se mezi různými typy škol skutečně mohou lišit a rozdíly v užívání škály tak 
reprezentují reálnou hrozbu při srovnávání sebehodnocení žáků napříč těmito typy 
škol.“.  

Celkově lze přínos práce shrnout v následujících bodech: 

• Autor zdokumentoval rozdíly v hodnoticích standardech mezi žáky studujícími 
na různých typech středních škol, 

• ukázal, že rozdíly v užívání škály mezi respondenty jsou reálným problémem při 
porovnávání sebehodnocení v oblasti sebekontroly a mohou zkreslit výsledky 
získané pomocí těchto dat,  



• doložil, že korigovaný skór lépe reprezentuje skutečnou úroveň měřeného 
konceptu 

• a v neposlední řadě přispěl k rozvoji metody ukotvujících vinět v oblasti 
sebekontroly. 

Shrneme-li výše uvedené výstupy předložené disertační práce, lze konstatovat, že  
autor navíc ukázal, že dotazníky, které využívají sebehodnotící položky nemá bez 
integrace korekčních položek vlastně smysl v budoucích výzkumech používat.  

VI. Celková úroveň a hodnocení práce:  

Předloženou práci lze ve vztahu k teoretické části a rešerším zdrojů, které jsou součástí 
části empirické, hodnotit jako vysoce nadprůměrnou, ve vztahu k části empirické jako 
standardní a z hlediska strukturace, stylistiky a úrovně odborného vyjadřování pak 
opět jako nadprůměrnou. Navíc je zcela nepochybné, že práce přináší nové poznatky 
(viz učiněná zjištění v oblasti úrovně sebekontroly žáků SŠ) a má bezesporu přínos pro 
další rozvoj vědy (pro další rozvoj metody ukotvujících vinět). 

VII. Otázky k obhajobě: 

- Jakým způsobem a z jakého důvodu autor vybral pro zjišťování úrovně 
sebekontroly zahraniční dotazník (BSCS)? 

- Jaký má vliv pohlaví hypotetické osoby na respondenta v závislosti na jeho 
pohlaví, příp. zkoumané oblasti (sebekontrola, cizí jazyk, ICT, …)? 

- Ve všech autorem navržených vinětách jsou v rámci charakteristik sportovních 
aktivit hypotetických osob uvedeny v podstatě shodné popisy (liší se jen 
konkrétní aktivitou, nikoli její délkou a frekvencí). Nevede to k nivelizaci vinět? 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci disertační a navrhuji Mgr. Ondřeji Papajoanu udělit titul Ph.D. 
    
V Praze dne:  7. 9. 2019 
              
        …………………………………… 
           PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 
                            


