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„… pro výuku zaměřenou na vývoj studentů to znamená, že jejich interpretace kontextu
nesmí být v žádném případě znevažována. (…) Chceme-li dát studentům více odpovědnosti
za jejich vlastní učení, je třeba tuto intervenci realizovat jako pomalý proces seznamování
s ní, protože příliš mnoho ‚dobré věci‘ najednou by mohlo být považováno za ohrožující
a znemožnit změnu.“
(Van Rossum, Deijkers, & Hamer, 1985, s. 640)
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V centru zájmu tohoto textu stojí budoucí učitelé a jejich studijní procesy. Jakkoli překonaně a banálně se může toto téma v době takřka neomezeného přístupu k informacím
a neustále se rozšiřujících příležitostí ke vzdělávání jevit, opak je pravdou. Vysoká komplexita dnešního veřejného i soukromého života klade na jednotlivce i celou společnost
nové nároky, které americký vývojový psycholog Robert Kegan výstižně pojmenoval jako
„kurikulum moderního světa“.
Kegan (1994) si všímá nároků současné doby na self, socializaci a sebeautorství a upozorňuje, že již nejde o to, co víme, ale o způsob, jakým to víme, tedy o způsoby, kterými
interpretujeme zkušenosti. Norský badatel v oblasti vzdělávání Ivar Bråten (2016) v podobném smyslu poznamenal, že v éře značného důrazu na znalosti a rapidního růstu
informací i nových technologií jejich šíření, zvýšené propojenosti světa a častější interakce
s odlišnými kulturami lidem nestačí vědět „co“, ale musí také vědět „proč“. Kanadská
výzkumnice Krista Muisová (2016) upozorňuje, že celoživotně se učící jedinec rozvíjí své
znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti stejně jako metody a kritéria pro jejich hodnocení
a využívání, která vyžadují konceptuální porozumění a kritickou evaluaci znalostí. V podobném smyslu zní jeden ze strategických cílů vzdělávání pro budoucí desetiletí v České
republice1, vymezený jako „zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných
pro aktivní občanský, profesní i osobní život“. Budoucí učitelé se ve vztahu k těmto cílům
ocitají v dvojroli – jako studenti, jejichž vlastní způsoby poznávání jsou rozvíjeny, a jako
ti, kteří se do budoucna budou na rozvíjení těchto způsobů u svých svěřenců sami zásadně
podílet. Porozumění mechanismům, podmínkám i úskalím, které za těmito procesy stojí,
a podpora při jejich vlastním rozvoji je pro ně proto klíčová.
Dosavadní úsilí o podporu hlubšího porozumění a kritického hodnocení znalostí nese
různé názvy a lze mezi ně zařadit koncepty v českých podmínkách známější (kritické
myšlení, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost) i méně
známé (myšlení 21. století, vzdělávání o povaze disciplíny, historické porozumění, argu1

Dokumenty vztahující se ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jsou dostupné z: http://
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.
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mentování, vědecké standardy příští generace nebo dialogické vyučování). Tyto koncepty,
lišící se svými perspektivami, zaměřením i mírou zobecnitelnosti, byly v našem prostředí
dosud aplikovány pouze v omezené míře, a zejména na nižších vzdělávacích stupních.
Výzkum zabývající se učením budoucích učitelů se v českém prostředí dosud zaměřoval především na reflexi obsahů profesních znalostí a dovedností a nověji i způsobů
jejich využívání v procesech profesního učení, jako například profesní vidění a uvažování
(Minaříková & Janík, 2012; Janík et al., 2014), strategie učení se cizím jazykům (Vlčková,
2007); studentovo a učitelovo pojetí výuky (Švec, 2005a, 2005b; Švec & Musil, 2003; Mareš
et al., 1996), dovednosti zaměřené na dialogické vyučování (Šeďová et al., 2016) a utváření
tacitních znalostí v průběhu pedagogických praxí (Švec et al., 2016). Podle našeho soudu
však dosud nebyla věnována dostatečná pozornost studijním zkušenostem, které těmto
procesům profesního učení, resp. některým jejich aspektům, předcházejí. Pouze v omezené
míře byla dosud na úrovni vysokoškolského kontextu reflektována skutečnost, že způsoby
práce s poznatky, s nimiž student učitelství v rámci své relativně dlouhé studentské zkušenosti v univerzitním prostředí přichází do kontaktu, jsou nezanedbatelným „otiskem“,
pod jehož vlivem, ať už vědomě, nebo nereflektovaně, budoucí učitel rozvíjí své vlastní
způsoby zacházení s informacemi a jejich zdroji, názory na jejich povahu, způsoby jejich
osvojování i představy o roli učitele v těchto procesech. Právě z těchto zkušeností vyrůstají
součásti jeho profesních znalostí a dovedností, které později řídí jeho profesní jednání.
Problematika komplexnosti a multiparadigmatičnosti pregraduální učitelské přípravy
byla již v minulosti demonstrována (Štech, 2007, 2009, 2010; Slavík, Štech & Uličná, 2017;
Juklová & Vondroušová, 2019) a je patrně jednou z příčin, proč je její část realizovaná
v univerzitním prostředí samotnými budoucími učiteli často nedoceňována a upozaďována. V době fascinace okamžitou upotřebitelností poznatků sílí také v učitelském vzdělávání
tendence k preferování výcvikových (kompetenčních) modelů založených na zkušenostním a observačním učení. Jakkoli je tento přístup v určitých fázích přípravy přínosný,
v momentě, kdy bude povýšen na jediný nebo převažující, může v důsledcích znamenat
odklon od důrazu na hluboké porozumění a rozhodování na základě relevantních znalostí
a samostatného kritického uvažování.
Zabývat se studijními procesy budoucích učitelů, pro což má angličtina rozlišující
přívlastek „akademický“2, vyžaduje v první fázi tyto procesy operacionálně vymezit. Odborná shoda panuje v názoru, že akademické učení a jeho vývoj není možné relevantně
postihnout kvantitou osvojených poznatků a získaných dovedností, ale je třeba hledat
kvalitativní kritéria, která budou spolehlivějšími prediktory efektivity těchto procesů.
Existující konceptualizace zaměřené na charakteristiku kvalitativně odlišných způsobů
učení a akademického vývoje vysokoškoláků pochází vesměs od zahraničních pedagogických psychologů a na úroveň výzkumného nebo aplikovaného využívání do českého
2

Termínem „akademický“ jsou v anglofonní odborné literatuře z oblasti učení a vzdělávání označovány procesy a výsledky na všech úrovních školství vztahující se ke školnímu a univerzitnímu učení
a související se studiem a myšlením, nikoli s praktickými dovednostmi.
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prostředí pronikly dosud velmi ojediněle. Tento text si neklade za cíl poskytnout přehled
všech teoretických perspektiv v oblasti, ale zaměří se blíže na jednu z nich.
Před více než padesáti lety vznikl ve Spojených státech na průsečíku spolupráce psychologie a filozofické epistemologie konstrukt zvaný osobní epistemologie, zabývající se
způsoby, jakými jedinci hodnotí, odůvodňují, utvářejí a využívají znalosti, a vývojem těchto
způsobů ve vysokoškolském vzdělávání. Jeho studium se od té doby rozšířilo z oblasti pedagogické psychologie do mnoha dalších domén a shromáždilo značné množství dokladů
o tom, že jde o konstrukt s potenciálem obohatit současné vědění o procesech a výsledcích
akademického učení a inspirovat vzdělavatele v jejich úsilí o zkvalitňování těchto procesů.
V návaznosti na výše zmíněné priority ve vzdělávání bude konstrukt osobní epistemologie v tomto textu představen a zasazen do vztahů s relevantními konstrukty z oblasti
učení a vzdělávání. Zdůrazněny budou především jeho specifika a potenciální přínosnost
pro oblast vzdělávání a pro podporu efektivity učení a intelektuálního vývoje ve vysokoškolském kontextu.
Text je rozdělen do dvou hlavních částí. První část má teoretický charakter a přináší
stručný přehled dosavadních poznatků o osobní epistemologii, který je organizován do
pěti kapitol. První kapitola definuje koncept a vymezuje jeho původ a teoretická východiska. Čtyřmi různými pojetími osobní epistemologie a poznatky, které generovaly, se
zabývá druhá kapitola. Třetí kapitola vyjasňuje význam konceptu osobní epistemologie
prostřednictvím jejích vztahů k dalším konstruktům z oblasti učení. Čtvrtá kapitola se
zabývá mechanismy epistemických změn a shrnuje přehled dosavadních typů záměrných
intervencí. Zjištění o specifikách osobní epistemologie a jejího vývoje u učitelů a budoucích
učitelů jsou obsahem kapitoly páté. Závěrem prvního oddílu je shrnut přínos perspektiv,
které konstrukt osobní epistemologie pro vzdělávání budoucích učitelů, ať už v oblasti
reflexe vzdělávacích cílů, nebo designování nových forem výuky a utváření adekvátnějších
kultur učení a vyučování, pomáhá nastolit.
Druhá část knihy je zaměřena empiricky. Prostřednictvím dvou původních výzkumných studií přináší první příspěvky k empirickým zjištěním o osobní epistemologii českých budoucích učitelů, vztahuje je k procesům a výsledkům jejich akademického učení
a pokouší se tak demonstrovat význam konstruktu pro vysvětlení nejrůznějších aspektů
akademického i profesního učení budoucích učitelů (sedmá a osmá kapitola).

————————————————— 11 ———

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 11

16.12.2019 16:30:05

g
hi
n
lis
ub
P
G
ra
da
)

(c
Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 12

16.12.2019 16:30:05

g
hi
n

(c

)

G
ra
da

P

ub

lis

I.
Osobní epistemologie
v teoretickém přehledu

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 13

16.12.2019 16:30:05

hi
n

g

1. Osobní epistemologie jako
psychologický konstrukt

Pojmové vymezení
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Co znamená osobní epistemologie a jak se vztahuje k učení a k akademickému vývoji
budoucího učitele? Co nového může tato perspektiva přinést ke zjištěním v oblasti učení
a jeho vývoje získaným stávajícími konstrukty? Shodují se vědci v názorech na povahu a charakter tohoto konstruktu, nebo paralelně rozvíjí více pojetí? Jak se zkoumání
konstruktu v průběhu minulých více než padesáti let vyvíjelo? To jsou otázky, na které
bude odpovídat celá první polovina textu. První kapitola odpovědi na tyto otázky pouze
stručně naznačí. Vymezí osobní epistemologii jako užitečnou a smysluplnou perspektivu
pro zkoumání a podporu akademického vývoje budoucích učitelů, upozorní na několik
různých linií jejího zkoumání a naznačí jejich teoretická východiska.

G
ra
da

Termínem epistemologie je označována jedna ze základních filozofických disciplín, zabývající se „původem, povahou, omezeními, metodami a odůvodňováním lidských znalostí
a jejich odlišováním od názorů, přesvědčení a dezinformací“ (Steup, 2014, s. 24). Oproti
tomu koncept osobní epistemologie vypovídá o poznávání z pedagogicko-psychologické
perspektivy, v centru jejíhož zájmu jsou „způsoby, jakými jedinci rozvíjí vlastní pojetí
(koncepce) znalostí a vědění a jak tato pojetí využívají v rozvíjení vlastního porozumění
světu“ (Hofer, 2016, s. 34).
V kontrastu s klasickou filozofickou epistemologií, která mezi znalosti a jejich individuální pojetí (koncepce) staví ostrou hranici v podobě podmínek, za nichž je možné
hovořit o tom, že člověk znalost získal3, perspektiva osobní epistemologie přechod mezi
O znalostech hovoří filozofická epistemologie pouze v případě, že současně platí tři podmínky, z nichž
první dvě byly formovány dříve: pro člověka, který má znalost, musí být tento výrok pravdivý a člověk
musí zároveň věřit, že pravdivý je. Později bylo toto tvrzení označeno jako nedostatečné v souvislosti
se zjištěním, že člověk může vlastnit pravdivé přesvědčení náhodou, aniž by k tomu měl rozumný
důvod. Proto byla připojena podmínka, že aby člověk něco věděl, musí to dokázat odůvodnit. Zatímco některými filozofy bylo považováno za dostatečné odůvodnění percepcí (Chisholm, 1983),
jiní namítali, že odůvodňování musí vycházet z procesu, který je považován za spolehlivý postup pro
utváření znalostí, například svědectví od důvěryhodného zdroje (Goldman, 1994). Kolem této otázky
v epistemologii proběhly také další debaty, řešící například podněty z radikálního skepticismu, že lidé
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„pravdivou“ znalostí a „nepravdou“ ve striktně filozofickém slova smyslu rozostřuje a do
centra svého zájmu staví reálné procesy utváření pojetí znalostí, způsoby, jakými to jedinci
dělají, a výsledky, k nimž dospívají. Osobní epistemologie tak reprezentuje subjektivní
perspektivu vztahující se k učení.
Způsob nazývání konstruktu se s přibývajícími poznatky vyvíjel, konstrukt byl i dosud
je studován pod více různými pojmenováními, mezi něž patří epistemologická přesvědčení (Schommer, 1990; Schommer-Aikins, 2004), epistemologické teorie (Hofer & Pintrich,
1997), osobní epistemologie (Hofer, 2002; Muis et al., 2016), folk epistemologie (Kitchener, 2002), reflektivní usuzování (King & Kitchener, 1994), epistemologická reflexe
(Baxter Magolda, 2001), epistemologické zdroje (Elby & Hammer, 2010; Hammer & Elby,
2002) a epistemické poznávání (K. S. Kitchener, 1983; Greene, Torney-Purta, & Azevedo,
2010; Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011), avšak ani dnes se výzkumníci jednoznačně nepřiklání k jedinému. Někteří z nich způsoby nazývání v průběhu let mění, jiní
setrvávají u svých původních pojmenování. Dlouholetá badatelka Hoferová (2016), ač
původně používala termínu „epistemologické teorie“ (Hofer & Pintrich, 1997), se například aktuálně přiklání k pojmenování epistemické poznávání, široce definovanému jako
„soubor mentálních aktivit zahrnujících aktivaci a aplikaci epistemického porozumění“
(Hofer, 2016, s. 33), které více vystihuje důraz na procesualitu.
Inkonzistenci je možné pozorovat rovněž ve využívání přívlastků „epistemický“
a „epistemologický“. R. F. Kitchener (2002) upozornil, že termín epistemický odkazuje
na přesvědčení o znalostech a poznávání, zatímco pojem epistemologický k přesvědčením
o epistemologii jako vědě, přičemž pojem „epistemický“ více vystihuje to, co výzkumníci
zkoumají. Za účelem konceptuální a lexikální jasnosti se také někteří další výzkumníci
v oblasti pedagogické psychologie (Murphy et al., 2007; Alexander & Sinatra, 2007) k tomuto pojmovému rozlišení přiklonili.
Důležitou součástí charakterizování konstruktů osobní epistemologie nebo epistemického poznávání je vyjasnění jejich vztahu ke kognici a metakognici. K. S. Kitchener (1983)
vymezil epistemické poznávání jako proces vyššího řádu, který je součástí tříúrovňového
modelu kognitivního zpracování, jehož základem jsou úrovně kognitivní (vnímání, čtení,
zapamatování) a metakognitivní (monitorování kognitivních procesů). Přítomnost epistemického poznávání je předpokládána pouze tehdy, když jedinci zvažují limity, jistotu
a kritéria znalostí a vědění. K aktivaci tohoto procesu dochází především při řešení špatně
strukturovaných problémů (King & Kitchener, 2002).
Vztah mezi kognicí, metakognicí a epistemickou kognicí byl teoretizován mnoha
dalšími způsoby, které spojuje východisko, že pouhá kognice a metakognice nevystihují
typ mentálních procesů zahrnutých v epistemickém poznávání. Osobní epistemologie
nezkoumá konkrétní obsahy znalostí, ale zajímá se o znalosti z hlediska kvalitativních
nikdy nic nevědí s jistotou. Nejvíce debat však bylo vedeno v souvislosti se správným a dostatečným
způsobem odůvodňování znalostí, které se stalo jednou z klíčových dimenzí osobní epistemologie
(Sandoval, Greene & Bråten, 2016).
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odlišností ve způsobech jejich chápání, utváření a využívání. Tento často nereflektovaný
aspekt je přítomen v mnoha situacích poznávání a hraje významnou roli v jejich průběhu
i efektivitě. Nová informace, úkol nebo problém jsou konfrontovány s obsahem jedincovy
osobní epistemologie a v závislosti na ní jedinec usuzuje na hodnotu a smysl informace
nebo úkolu a volí tomu odpovídající strategie řešení (Hofer, 2016).
Většina autorů zdůrazňuje, že osobní epistemologie musí být chápána jako proces4
nebo soubor mentálních aktivit zahrnujících aktivaci a aplikaci epistemologického porozumění. Některé novější přístupy (Barzilai & Zohar, 2014; Muis, Trevors & Chevrier, 2016)
dokonce rozlišují mezi statičtější součástí osobní epistemologie, tvořenou epistemickými
přesvědčeními o povaze znalostí a způsobech poznávání a nazývanou epistemická přesvědčení, a dynamickou součástí osobní epistemologie, zahrnující epistemické poznávací
procesy, v jejichž průběhu jsou epistemická přesvědčení ve vztahu ke konkrétním cílům
a podmínkám aplikována, nazývanou epistemické poznávání. Tato teoretická diferenciace
na statičtější a dynamičtější aspekty se ukázala jako užitečná pro přesnější predikci a explanaci studijních procesů a výsledků, přičemž oba aspekty je možné souhrnně nazývat
osobní epistemologie (Barzilai & Zohar, 2014).
Studium osobní epistemologie předpokládá, že kvalitativní odlišnosti v pojetí znalostí
a vědění jsou ve vztahu k tomu, co filozofie definuje jako „pravdu“ nebo „znalost“, ale i ve
vztahu k efektivitě studijních procesů různě adekvátní. Vymezení podstatných rysů těchto
odlišných způsobů, jejich souvislostí s procesy poznávání a se změnami těchto způsobů
v čase je hlavním zájmem studia osobní epistemologie. Tato zvláštní kategorie znalostí
a poznávání může být chápána jako interpretativní rámec pro hodnocení toho, co děláme, když poznáváme, a jak to děláme ve vztahu k cílům konkrétních situací. Jako takový
se konstrukt v oblasti učení pojí s adekvátností a kvalitou procesů a výsledků poznávání
a v oblasti vzdělávání pak s otázkami adekvátnosti cílů ve vzdělávání a uspořádání podmínek, které vedou k utváření a šíření znalostí.
V souvislosti s aktuální vysokou dostupností informací a možnostmi jejich šíření
představuje osobní epistemologie konstrukt nabývající na významu a potřebnosti. Způsoby odůvodňování znalostí byly například empiricky potvrzeny jako faktory související
s kvalitou porozumění informacím z mnohočetných webových textových zdrojů nebo
při čtení odborných textů (Barzilai & Zohar, 2012; Fergusson et al., 2013). Další velkou
oblastí, v níž se osobní epistemologie uplatňuje, je zavádění vzdělávacích inovací a reforem, kde je osobní epistemologie jednou z podmínek jejich pochopení, přijetí a úspěšné
realizace. Perspektivu osobní epistemologie je v neposlední řadě možné rovněž využívat
jako součást kritérií pro ověřování úrovně zralosti a kognitivní vyspělosti studentů, jako
doplněk k ověřování obsahových znalostí a jako prediktor akademického učení a úspěchu.
Porozumění této perspektivě může být rovněž prospěšné pro záměrné formování adekvátnějších koncepcí budoucích učitelů v nejrůznějších oblastech.

4

Odtud také novější příklon k pojmu „epistemické poznávání“ (v orig. epistemic cognition).
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Procesy epistemického poznávání jsou významné nejenom v období školních let, ale
jsou kritickou součástí odpovědného občanství, které je kompetentní k hodnocení četných
informací dostupných kolem jakýchkoli komplexních témat. Veřejné diskuse nejrůznějších
vědeckých témat, jako jsou klimatické změny, očkování, vzdělávání, naznačují, že obtíže
v těchto schopnostech mají nepříznivé důsledky pro jedince, jejich komunity i celou společnost (Hofer, 2016).

ub

Cílem tohoto oddílu je reflektovat teoretická východiska konstruktu, stručně nastínit jeho
vývoj a zmínit aktuálně řešené otázky.

Teoretická východiska konstruktu
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Vznik konstruktu je možné umístit do sedmdesátých let minulého století, kdy se schylovalo
k překonání behaviorálního paradigmatu v psychologii a začaly sílit tendence vysvětlovat
lidské jednání prostřednictvím obsahů mysli. V tomto období se rozvinuly dva směry
kognitivních věd, které jsou s konstruktem osobní epistemologie neoddělitelně spojeny:
teorie zpracovávání informací (information processing theory) a konstruktivismus.
V rámci teorie zpracovávání informací byl klíčový objev mentálních reprezentací.
Kognitivně orientovaní výzkumníci doložili, že podstatným rysem lidské mysli je reprezentovat vnější i vnitřní prostředí do struktur zastupujících realitu, které jedinec následně
využívá při plánování svého jednání. Tyto struktury mohou mít charakter vnějších nebo
vnitřních reprezentací, přičemž vnější reprezentace mohou mít formu analogickou (obrázek) nebo symbolickou (slovo pes). Reprezentace vnitřní jsou označovány jako mentální
a existuje vícero způsobů, jakými lidé ve své mysli strukturují to, co vědí.
Podle Paiviovy hypotézy (1991) se na odlišných způsobech vnitřních (tj. mentálních)
reprezentací podílí dva mentální kódy, jeden pro představy a druhý pro slova a symboly.
Lidé ve svých myslích tedy utváří reprezentace analogové (představy), které uchovávají
percepční znaky reprezentovaných objektů a přenášejí všechny znaky simultánně, a reprezentace symbolické (slova), které využívají pojmy jako arbitrární symboly a s nimi
související pravidla jejich utváření a užívání, přičemž jde o obsahy přenášené sekvenčně
(Sternberg, 2002). Johnson-Laird (1983) oproti Paiviovi rozlišil trojí způsob uchovávání
poznatků v mysli: slovně vyjádřitelnými výroky neboli propozicemi (pes je pod stolem),
vysoce konkrétními analogickými mentálními obrazy, resp. představami (představa konkrétního psa umístěného na konkrétním místě pod konkrétním stolem), a tzv. mentálními
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modely, které považoval za do určité míry analogické struktury konstruované k porozumění a vysvětlení zkušeností. Postupně vědci dospěli ke zjištění, že mentální reprezentování symbolických znalostí může nabývat různých forem (např. pojmových kategorií,
sémantických sítí, schémat nebo scénářů) v závislosti na charakteru znalostí jedinců, jejich
zkušenostech a účelu, k němuž jsou tyto struktury následně využívány (Sternberg, 2002).
Zkoumání mentálního reprezentování v průběhu uvažování, rozhodování nebo řešení
problémů je spjato se zájmem o reprezentace obsahů v proceduální paměti, k čemuž
byly využívány speciálně vytvořené počítačové simulace. Tyto postupy přinesly zjištění
o specifikách lidské inteligence, spočívajících především ve schopnosti tzv. paralelního
zpracovávání, kdy díky bohaté neurální síti distribuované ve značném množství míst
nervové soustavy je člověk schopen vykonávat množství kognitivních operací současně.
Tato pojetí fungování lidského kognitivního aparátu jsou označována jako tzv. konekcionistické modely (Sternberg, 2002).
V průběhu zpracování informací a řešení problémů mají lidé tendenci redukovat složitost a nejistotu používáním různých heuristických postupů a zkratek, kterými řídí své
jednání na cestě k cíli (Sternberg & Sternberg, 2016). V rámci těchto heuristik Newell
(1980) rozlišil tzv. slabé a silné metody, čímž odlišil obecné dovednosti od postupů založených na relevantních a dobře organizovaných doménově specifických znalostech. Výzkum
tzv. silných metod zdůrazňoval potřebu osvojit si vzorce myšlení a řešení problémů, které
jsou produktivní v příslušné disciplíně/doméně (Schoenfeld, 1985), a poukázal tak na
důležitost doménově specifických znalostí pro úspěšné řešení problémů a jejich organizaci
do schémat. Čím jsou tato schémata bohatší, bližší a přiměřenější problému, tím rychleji
a efektivněji jsou lidé schopni problém vyřešit (Greeno, Collins, & Resnick, 1996).
Nejednoznačná zjištění o formách uchovávaných mentálních reprezentací a mechanismech fungujících při jejich aktivování a využívání přetrvávají dodnes a jsou zdrojem
nejasností promítajících se také do chápání vztahů mezi různými elementy osobní epistemologie i jejích vazeb na další konstrukty. Zatímco někteří autoři předpokládají vnitřně
propojené a koherentní systémy, jiní proponují relativně nezávislé dimenze, oddělené znalostní struktury nebo „schémata“ či „uzly“ v síti poznatků a přesvědčení, aktivované nervovým vzruchem, který je distribuován neuronální sítí. Například již Toulmin (1972) razil
myšlenku konceptuálních ekologií, v rámci které varuje před pojetím znalostí jako příliš
systematicky uspořádaných a uvažuje o vzájemně nepropojených konceptuálních shlucích
nebo „populacích“, které jsou systematické pouze v dílčích lokalizovaných shlucích, nikoli
jako celek. V souladu s teorií konekcionistických modelů je však možné předpokládat, že
v případě existence více různých schémat či modulů může aktivace jednoho z nich uvést
v činnost další schémata. Podobně je tomu také u teorie epistemologických zdrojů, kdy
odlišné (a různě lokalizované) zdroje mohou být spojeny do neurálního síťového modelu,
který zajišťuje jejich současnou aktivaci (Hammer & Elby, 2002).
Odlišné teoretické názory na povahu reprezentací se odráží také v terminologii kognitivních a epistemických konstruktů, v rámci kterých existuje řada vzájemně se překrývajících označení – perspektivy (John, 1991); laické teorie (Holt-Reynolds, 1994), světonázor
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(Powell, 1996), konstrukty (Powell & Birrell, 1992), obrazy (Calderhead & Robson, 1991;
Johnston, 1992), metafory (Bullough & Stokes, 1994), implicitní teorie (Clark & Peterson,
1986), přesvědčení (Rokeach, 1968; Pajares, 1992; Richardson, 1996; Anderson & Bird,
1992), koncepce (Anderson, 1992; Torff, 1999a, b; Bruner, 1996; Anderson, 2001) a folk
teorie (Torff, 1999a, b), což vedlo Pajarese (1992) k tomu, aby přesvědčení (beliefs) označil
za chaotický konstrukt. Přes tuto variabilitu se autoři konceptů shodují na stanovisku, že
lidská mysl vytváří struktury, které odpovídají na komplexitu každodenního života tím,
že vybírají určité aspekty a organizují je způsobem, který jedinci pomáhá vysvětlit to, co
vnímá, a připravit jej na jednání, které vyžaduje situace (Richardson, 1996).
Druhým teoretickým východiskem konstruktu osobní epistemologie je zájem o intelektuální vývoj studentů v průběhu vysokoškolských let, který teoreticky navazuje na
genetickou epistemologii Jeana Piageta. Podobně jako Piaget a autoři dalších vývojových
modelů v padesátých až sedmdesátých letech (např. Kohlberg, 1969; Loevinger, 1976), vyšli
autoři modelů epistemického vývoje z předpokladu existence sekvencí, v jejichž průběhu
se schopnost jedince utvářet význam vyvíjí. Modely epistemického vývoje se zaměřily na
způsoby, jakými studenti reprezentují a interpretují své zkušenosti související s budováním
a využíváním znalostí, a na vztahy těchto reprezentací k akademickému výkonu (Perry,
1970; Belenky et al., 1986; Baxter Magolda, 1992a, b; King & Kitchener, 1994 a Kuhn,
1991). Tyto teorie sdílí společné konstruktivistické, interakcionistické a kognitivně-vývojové předpoklady.
Piaget, který se věnoval zkoumání vývoje znalostí o fyzikální kauzalitě, vývoje konceptuálního porozumění obecným pojmům a později porozumění pravidlům morálních
závazků, rozvinul rovněž úvahy o bohatém intuitivním konceptuálním porozumění,
kterým disponují děti a které podstupuje významné změny v průběhu jejich zrání. Z tohoto pohledu je dětské učení nahlíženo jako transformování důležitých porozumění spíše
nežli jednoduché získávání zápisů na prázdné tabulky v mysli (Greeno, Collins, & Resnick,
1996). Zatímco některé linie konstruktivismu navázaly na Piageta postojem, který zdůrazňoval distanci od chybných porozumění (miskoncepcí) odchylujících se od vědecky
přijímaných pojetí (např. McCloskey, 1983), novější zjištění druhé generace kognitivních
psychologů byla základem pro přehodnocení tohoto postoje. V rámci nového postoje je
intuice nedílnou součástí lidského porozumění, které by nemělo být zcela odstraňováno,
ale spíše využíváno ve prospěch nového učení (Greeno, Collins, & Resnick, 1996).
Zjištění kognitivních psychologů od devadesátých let začala Piagetovy postoje k intuici potvrzovat a dále rozvíjet – zejména díky objevům bohatých struktur v mozku,
jako jsou zrcadlové neurony (Rizzolatti & Craighero, 2004) nebo sekundární emoce
(Damasio, 1999), které propojují podkorové a korové nervové struktury. Nové poznatky
vedly rovněž k přehodnocení vztahu mysli a těla, přičemž prvenství mysli nahradil
koncept ztělesněná mysl, který neodděluje mysl od těla, ale naopak staví na poznatcích o bohaté provázanosti podkorových mozkových center s korovými (vědomými)
oblastmi a dokládá, že lidské poznání je z velké části nevědomé, využívající evolucí
předpřipravených modulů, které umožňují okamžitou intuitivní reakci, jež může být
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teprve později zpřesňována vědomým myšlenkovým procesem. Intuice je tak v novém
pojetí považována za důležitou součást dynamických poznávacích struktur, zajišťující
první fázi kognitivní aktivity, která je založena na nevědomých procesech našeho těla
označovaných jako ztělesněné poznání (Gibbs, 2005), přičemž není cílem vzdělávání
její popření nebo eliminace, ale rozvíjení s využitím vědomých a racionálních procesů.
Konstruktivistické teorie tedy navázaly na teorie zpracování informací a zdůraznily
roli subjektivní zkušenosti studentů pro intelektuální vývoj, který v souladu s Piagetem
nahlížely jako aktivní konstruktivní proces konceptuální změny. Tento obecný princip
a mechanismus vysvětlující kognitivní vývoj v řadě oblastí zahrnuje reorganizaci konceptů
ve studentově porozumění a růst obecných kognitivních schopností, jako jsou strategie
řešení problémů a metakognitivní procesy (Hofer, 2001). Podrobněji se jeho mechanismy
bude zabývat kapitola 4.
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Předchozí oddíl stručně zmínil hlavní teoretická východiska, na nichž je konstrukt osobní epistemologie vystavěn, tato část se zaměří na nástin vývoje konstruktu od doby jeho
vzniku až po současnost. Vývoj zkoumání konstruktu osobní epistemologie je datován
od sedmdesátých let minulého století a v jeho procesech může být rozlišeno několik vln
(Hofer, 2016).
První období zkoumání osobní epistemologie je spojeno s používáním kvalitativní
výzkumné strategie, v rámci které rozhovory se studenty zaměřené na jejich uvažování
o znalostech a způsobech poznávání vyústily ve vznik několika paralelních modelů epistemického vývoje (Perry, 1970; Belenky et al., 1986; Kuhn, 1991; Baxter Magolda, 1992a, b;
King & Kitchener, 1994).
Klíčovým rysem druhé fáze zkoumání osobní epistemologie je rekonceptualizace předchozích vysoce integrovaných stadiálních pojetí do systému několika vzájemně nezávislých
epistemických přesvědčení (beliefs), která umožnila jejich identifikování prostřednictvím
sebeposuzujících dotazníků, na jejichž položky studenti odpovídali s použitím Likertovy škály (Schommer, 1990). Tím byly položeny základy pro testování většího množství
populace a otevřela se možnost vztahovat osobní epistemologie k dalším konstruktům
z oblasti učení. I přes pozdější teoretické a metodologické námitky jsou mnohé z těchto
nástrojů využívány dodnes.
Třetí vlnu zkoumání konstruktu osobní epistemologie, která začala před zhruba dvaceti
lety, charakterizuje exponenciální růst výzkumného zájmu o osobní epistemologii, který
podle Hoferové (2016) v mnoha ohledech překročil do té doby vytyčené hranice. Objevily
se nové paradigmatické modely konstruktu, vycházející ze situované perspektivy, která
předpokládá vysokou doménovou, tematickou a situační specifičnost, a podnítila využívání
metod pro registrování jemnějších aspektů epistemického poznávání, jako jsou protokoly
hlasitého uvažování, mentální mapování, metody sémantického diferenciálu, metody
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Osobní epistemologie jako psychologický konstrukt

třídění a pozorování (diSessa, Elby & Hammer, 2003, 2010). Jiná skupina výzkumníků
(Sandoval, 2005; Sandoval & Millwood, 2005; Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011;
Ryu & Sandoval, 2012) se inspirovala filozofickými pracemi a rozšířila dimenzionalitu konstruktu osobní epistemologie o nové, jemnější aspekty odůvodňování znalostí a o aspekt
epistemických cílů. Zkoumání konstruktu se zároveň rozšířilo z populace vysokoškolských
studentů na širší spektrum jedinců (děti předškolního věku, žáci základních škol, studenti různých oborů, adolescenti obecně, experti různých oborů, profesní odborníci jako
například soudci) a tento široký záběr studia přinesl prohlubující poznatky o doménové
specificitě epistemického poznávání a nastolil otázku vztahů mezi obecnými a doménově
specifickými elementy koncepcí. Variabilita zkoumané populace dále vedla výzkumníky ke
zvažování adekvátních úrovní analýzy a k využívání stále jemnějších analytických rámců,
jako jsou tematická nebo úkolová specifika epistemického poznávání. Dalším závažným
tématem třetí fáze ve vývoji zkoumání konstruktu jsou vztahy epistemického poznávání
k dalším konstruktům z oblasti poznávání a učení (metakognice, autoregulace, epistemické klima, potřeba poznání, potřeba uzavřenosti, konceptuální změna, motivace, vůle
a argumentování). V neposlední řadě začala být osobní epistemologie zkoumána v mnoha
konkrétních vzdělávacích oblastech (informační a digitální gramotnost, práce s mnohočetnými texty, argumentování nebo autoregulace).

P

Budoucnost osobní epistemologie a aktuální výzvy
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V předmluvě k jednomu ze svých aktuálních textů se Hoferová (2016) vyjadřuje k několika aktuálním výzvám, kterým komunita vědců zkoumajících osobní epistemologii
v současnosti čelí. Více než padesát let intenzivního zkoumání osobní epistemologie,
které přineslo množství závažných poznatků, podle ní nemělo dostatečnou odezvu ve
využívání těchto poznatků ve vzdělávací praxi a v širším povědomí laické veřejnosti. Za
jeden z důvodů tohoto stavu považuje samotné pojmenování konstruktu, který je podle ní
jak pro laickou veřejnost, tak pro populaci učitelů málo srozumitelný. Východisko z této
situace spatřuje v syntetizování dosavadních poznatků a v jejich prezentování učitelům
i širší veřejností způsobem, který jim pomůže tyto poznatky učinit součástí vyučovacích
praktik i každodenních reakcí na nové komplexní situace, a podpořit tak efektivitu učebních a vyučovacích procesů.
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Jak již bylo naznačeno v předcházející kapitole, „osobní epistemologie“ nebo „epistemické
poznávání“ jsou dnes zastřešujícími názvy pro několik různých pojetí. Mezi nimi se v průběhu vývoje formovaly čtyři hlavní směry: 1. pojetí vývojová, zaměřující se na sledování
obecné progrese myšlenek o povaze znalostí a poznávání (například Perry, 1970; Belenky
et al., 1986; Baxter Magolda, 1986; King & Kitchener, 1981; Kuhn, 1991); 2. pojetí osobní
epistemologie jako systému více či méně nezávislých dimenzí či přesvědčení (beliefs),
která dala vznik kvantitativním přístupům a zkoumání vztahů mezi přesvědčeními a dalšími konstrukty (Schommer, 1990; Hofer & Pintrich, 1997); 3. situované přístupy k osobní
epistemologii, vycházející zejména ze zkoumání v konkrétních doménách (Hammer
& Elby, 2002; diSessa, Elby, & Hammer, 2003; Elby & Hammer, 2010; Sandoval, 2005;
Sandoval & Millwood, 2005; Ryu & Sandoval, 2012); a 4. přístupy inspirované filozofií,
zdůrazňující aspekty odůvodňování znalostí a epistemické cíle (např. Greene, Azevedo,
& Torney-Purta, 2008; Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012; Barzilai & Weinstock, 2015).
V následujících oddílech budou tato čtyři pojetí stručně představena.

2.1

Stadiální vývojové teorie

První období vývoje konstruktu osobní epistemologie bylo spjato s dotazováním se výzkumníků na široké studijní zkušenosti studentů prostřednictvím hloubkových interview.
Tento přístup generoval několik modelů epistemického vývoje, jejichž společným předpokladem byla představa vývoje jako sledu na sebe navazujících, kvalitativně odlišných stadií.

)

Perryho schéma intelektuálního a etického vývoje

(c

Původ nejstaršího modelu je spojován s matoucím zjištěním několika akademiků, že různí
studenti hodnotí tutéž výuku nebo vyučujícího značně odlišně. V padesátých letech se
proto Perry a jeho kolegové z Harvardské univerzity a Radcliffe College v americkém státě
Massachusetts rozhodli zahájit dlouhodobé sledování zaměřené na vyjasnění významu
těchto rozdílů, které, jak se tehdy domnívali, spočívaly v osobnostních charakteristikách
jedinců. V průběhu svých několika longitudinálních, fenomenologicky orientovaných
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studií původní předpoklad o souvislostech způsobu konstruování světa s osobnostními
charakteristikami zavrhli a namísto toho rozpracovali teorii intelektuálního a etického
vývoje.
Jejím základem je popis devíti pozic charakterizujících kvalitativně odlišné způsoby
nahlížení na studijní zkušenost (viz tabulka 1), které je možné zařadit do čtyř kategorií
odlišujících se rostoucím vývojovým trendem ve způsobech uvažování: dualismus, multiplicismus, kontextuální relativismus a závazek v rámci relativismu.
Pro dualismus je charakteristický absolutistický přístup k vědění, v rámci kterého
jsou studenti přesvědčeni, že znalosti jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé a rolí učitele je
to sdělovat. Studenti, jejichž uvažování je označováno jako multiplicistní, oproti tomu
připouští existenci rozmanitých pohledů na znalosti a poznávání i přítomnost nejistoty
ve vědění, přičemž tyto mnohdy až protichůdné pohledy zpravidla považují za rovnocenně platné. Relativismus je charakteristický schopností jedince rozpoznat, že některé
pohledy jsou lepší než jiné. Ve vývojově nejvyšším stadiu, závazku v rámci relativismu,
jsou relativistické postoje studentů umocněny schopností se k některé z možností závazně
a promyšleně přiklonit.
Tab. 1 Perryho devět pozic intelektuálního a etického vývoje

Student nahlíží na svět v dichotomickém smyslu (my vs. oni; správné vs. chybné; dobré vs. špatné). Na
všechno existují absolutně správné odpovědi, které jsou známé autoritě, jejíž rolí je zprostředkovávat
je (vyučováním). Znalosti a dobro jsou vnímány jako kvantitativní růst oddělených pravd, které jsou
nashromážděny tvrdou prací a poslušností (např. test pravopisu).

Pozice 2

Student vnímá různorodost názorů a nejistotu a považuje je za neopodstatněný zmatek špatně kvalifikovaných autorit nebo za cvičení stanovená autoritou.
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Pozice 1

Student přijímá různorodost a nejistotu jako legitimní, ale přechodnou v oblastech, v nichž autority
dosud nenalezly správné odpovědi. Předpokládá, že bude autoritou známkován za dobré výrazy, ale
zůstává zde zmatek ohledně norem.

Pozice 4

(a) Student vnímá nejistotu a rozmanitost názorů jako legitimní, rozsáhlou a vztahuje ji ke stavu vlastní nestrukturované epistemologické sféry, ve které „má každý právo na svůj vlastní názor“ a která je
v protikladu ke sféře autority, kde stále převažuje dichotomie dobra a zla; nebo
(b) student objeví kvalitativní kontextové uvažování jako zvláštní případ toho, „co autority chtějí“.

Pozice 5

Student vnímá veškeré znalosti a hodnoty (včetně těch od autorit) jako kontextuální a relativistické
a podřízené funkci dobra a zla v rámci konkrétních případů v kontextu.

Pozice 6

Student chápe nutnost orientovat se v relativistickém světě prostřednictvím nějaké formy osobního
závazku (na rozdíl od nezpochybnitelného nebo neuznaného závazku k jednoduchému přesvědčení
nebo k jistotě).

Pozice 7

Student začíná zaujímat závazek v některých oblastech.

)

Pozice 3

Student zažívá důsledky závazku a zkoumá subjektivní a formální otázky odpovědnosti.
Student zažívá potvrzení identity a realizuje závazek jako pokračující, rozvíjející činnost, kterou vyjadřuje svůj životní styl.

(c

Pozice 8

Pozice 9

Zdroj: Perry, 1970, s. 9–10.
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v raných stadiích relativistického vývoje spojují myšlenku pluralismu s akademickou
volností a zdůrazňují hodnotu intuice;
byli schopni efektivně zvládat komplexní analytické úkoly;
učení pro ně představovalo více zvnitřněný proces, v němž využívali „svobodu učit se“;
obecně vyjadřovali méně zájmu o potěšení učitelů a o vnější evaluační procesy.
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Osobní epistemologie a její pojetí

Perry a kolegové zjistili, že zatímco někteří studenti podstoupili v průběhu akademických let významnou změnu, jiní ne. Tyto nálezy byly v souladu s tehdejšími pojetími
stadiálního vývoje (Erikson, 1959; Kohlberg, 1969; Piaget, 1972) a byly považovány za
doklady intelektuálního vývoje v průběhu vysokoškolského studia. Perry (1970) se věnoval
také klinickým důsledkům rozdílů ve vývoji a zjistil, že u některých studentů může být přechod k vývojově vyšším stadiím odkládán nebo ohrožován apatií či odcizením (alienace).
Za další významné zjištění je pokládána souvislost vyspělosti intelektuálního (ve smyslu
epistemického) vývoje studentů s postojem k akademickým požadavkům. U studentů, které je z tohoto hlediska možné zařadit do relativistických pozic, bylo například pozorováno
(Widick & Simpson, 1978, cit. dle Richardson, 2013, s. 193), že:
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Devět identifikovaných pozic nahlížel Perry jako multidimenzionální struktury, nikoli
jako výlučnou záležitost intelektu nebo postojů ke znalostem. Tyto struktury byly však
Perryho následovníky různě interpretovány. Někteří je považovali za jednodimenzionální, jiní hovořili o tzv. konceptuální ekologii koherentních elementů obsahu, jako jsou
například postoje k autoritě, vnímání role učitele a studenta, strategie učení a typy motivace (Van Rossum & Hamer, 2010), další hovořili o intelektu jako o primárním hybateli
epistemického vývoje, který souvisí s ostatními dimenzemi (interpersonální a afektivní
dovednosti) (Widick, 1977). Multidimenzionalita Perryho epistemických pozic byla rovněž
podpořena kvantitativní studií Mooreho (2002), který na základě dat z dotazníku čerpajícího z Perryho popisu extrahoval tři hlavní faktory.
Perry předpokládal, že intelektuální a etický vývoj je ovlivnitelný vnějšími činiteli,
a zabýval se také strategiemi, které si mohou učitelé k jeho podpoře osvojit. Někteří jeho
pokračovatelé (Widick, Knefelkamp, & Parker, 1975) navázali na jeho schéma a vyvinuli
intervenční kurikulum podporující osobní růst a intelektuální vývoj začínajících studentů,
přičemž období počátku studia považovali za optimální pro ovlivňování epistemologického vývoje. Zaměřili se na podporu jejich identity a dále na vyvažování výzev a bezpečí.
Zohlednili rovněž počáteční epistemickou úroveň studentů.
Schéma se stalo základem práce mnoha dalších výzkumníků v oblasti (Widick
& Simpson, 1978; Moore, 1989; Wise et al., 2004; Marra & Palmer, 2004). Jeho kritici naopak poukazovali na problematickou zobecnitelnost Perryho schématu vzhledem
k homogenní skupině studentů, na jejíž zkušenosti vzniklo – mladí muži z elitní instituce,
z nichž většina byla tradičního adolescentního věku. Pro rozšíření jeho teorie byly proto
významné následující studie provedené na jedincích odlišných charakteristik. Cleave-Hogg
(1996) například zkoumal vysokoškolské studenty z torontské univerzity, jejichž věk se
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pohyboval mezi 30 a 65 lety. Navzdory zjištění, že jejich učitelé měli převážně dualistický
a autoritářský přístup, identifikoval u většiny studentů pozici kontextuálního relativismu
a oproti studujícím běžného věku, s nimiž pracoval Perry, ještě k tomu postoje typu závazku
ke znalostem a poznávání. Závazek se týkal vztahu k vlastní osobě a potřebě něco se naučit
a rozšířit vlastní znalosti i vztahu k širším sociálním a kulturním hodnotám. Autor studie
tyto charakteristiky považoval za vynořující se ze životní zkušenosti, která ovlivnila tendenci těchto studentů k vyhledávání smyslu. Tato zjištění podpořila předpoklad o celoživotním
epistemickém vývoji a je rovněž v souladu s aktuálními pojetími intelektuálního vývoje,
který probíhá v úzké spojitosti s vývojem self po celý život (Ackerman & Kanfer, 2004).
Jiní Perryho kritici poukazovali na skutečnost, že jeho studie zahrnovala pouze studenty mužského pohlaví, kteří v době Perryho působení mohli jako jediní na Harvardské
univerzitě studovat.5 To se stalo východiskem pro bádání zaměřená na specifika způsobů
vědění u žen.
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Pátrání po genderově souvisejících odlišnostech ve vzorcích uvažování o vědění bylo
předmětem několika autorských kolektivů (Gilligan, 1982; Belenky et al., 1986, Baxter-Magolda, 1992a), které se stavěly proti psychologickým teoriím odvozeným od výlučně
mužské zkušenosti a hodnot a rozvíjely přístup zvaný „ženský způsob vědění“, v jehož
rámci zdůraznily roli self.
Do epistemologického výzkumu vstoupila problematika genderu s prací Belenkyové
a spolupracovníků (1986), jejichž výzkumný soubor zahrnoval ženy různého věku, vzdělání
i společenských vrstev.6 Podobně jako Perry se kolektiv Belenkyové těchto žen retrospektivně dotazoval na jejich sebepojetí, důležité vztahy, vzdělávání a učení, rozhodování v reálném životě a morální dilemata, záležitosti osobních změn a růstu, vnímané katalyzátory
změn a podnětů k růstu a vize do budoucna. K popisu vývoje ženského způsobu vědění
použily mezi ženami hojně se vyskytující metaforu hlasu, kterou se ženy odlišovaly od
mužů používajících spíše vizuální metafory. Ve vývoji odlišily původně pět sekvenčních
pozic: „ticho“, „získaná znalost“, „subjektivní znalost“, „procedurální znalost“ a „konstruovaná znalost“, které byly později doplněny o šestou, „konstruování smysluplného života“
(Van Rossum & Hamer, 2010).
Pozici ticha nacházely u nejmladších a sociálně a ekonomicky nejvíce znevýhodněných
žen, které byly zároveň nejméně vzdělané. Tyto ženy, které své prostředí popisovaly jako
„plné extrémních genderových stereotypů a mlčenlivých žen poslušných vůči ‚mocným‘
mužům“, byly vysoce závislé na vnější autoritě, silně popíraly samy sebe a nejevily známky
5
6

V této době ženy studovaly odděleně od mužů, např. na Radcliffe College (Richardson, 2013).
Soubor zahrnoval studentky a absolventky středních i vysokých škol, ale také klientky agentur poskytujících rodinnou terapii mladistvým matkám nebo bývalým uživatelkám drog.
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reflexe. Zároveň nebyly přístupné učení se, čímž se odlišovaly od žen v pozici získaná
znalost. Ta již odpovídá dualismu v Perryho teorii, v rámci kterého ženy vidí samy sebe
jako studentky získávající znalosti od vševědoucích odborníků. Znalosti vnímají jako buď
správné, nebo špatné a učitele jako zdroj pravdy. Učení obnáší přijímání, zapamatování
a vybavování slov vyřčených učitelem nebo napsaných v knihách. Ženy v této pozici se cítí
ohroženy nejednoznačností, nedokážou „číst mezi řádky“ a opravdově nerozumějí, pouze
sbírají fakta. Pojetí sebe sama popisují jako „zrcadlící se v očích ostatních“ a odvozují je
od toho, jak je vidí druzí.
V pozici subjektivní znalosti začínají ženy naslouchat vlastnímu „vnitřnímu hlasu“,
intuici, „pocitům v břiše“ a trvat na hodnotě přímé osobní zkušenosti. Přestože si ještě
plně neuvědomují sílu své vlastní mysli a nejsou schopny svou zkušenost generalizovat,
aby poradily ostatním, začínají cítit, že na vlastní zkušenost mohou při rozhodování spoléhat. Kritériem pro „pravdivé“ je to, co vnímají jako pohodlné nebo co funguje. Nevěří
naopak logice, analýze nebo abstrakci (vědě) jako přístupu k pravdě. Belenkyová (1997)
považuje subjektivní znalost za pozici, v níž dochází k vynořování se smyslu pro self, sebeautorství a pocitů kontroly souvisejících s optimismem. Učení přestává být výlučným
memorováním faktů a nasloucháním hlasu učitele, ale má intuitivní a zkušenostní základ
a studentky preferují přímou senzorickou zkušenost a osobní zapojení před čtením textů
nebo promýšlením argumentů. Učitelé se v kontaktu se studenty v této pozici mohou cítit
frustrováni, neboť jsou jimi odmítáni s poukázáním na to, že z obecných teorií se nemohou naučit tolik, co z vlastní zkušenosti. Pozice koresponduje s Perryho multiplicismem.
V rámci následující pozice označované jako procedurální znalost jsou rozlišovány
dva způsoby vědění – oddělené a propojené. Oba způsoby jsou zaměřeny na porozumění, avšak každý jiným způsobem. „Oddělené poznávání“ je charakteristické oponováním
pohledům jiných lidí, oproti tomu „propojené vědění“ směřuje k porozumění pohledům
ostatních následováním jejich způsobu myšlení. U žen bylo propojené vědění pozorováno
častěji než u mužů i některými dalšími autory (obdobné zjištění bylo zaznamenáno též
Baxter Magoldovou, 1986, a Gilliganovou, 1982). V souladu s těmito odlišnostmi jsou
zjištění Vermunta (2005), který nalezl rozdíl spočívající v preferenci kooperativního učení
u žen, zatímco u mužů byl přístup více individualistický.
Většina žen v pozici procedurální znalosti byly studentkami nebo absolventkami vysokých škol ve věku 18–25 let a podle Belenkyové a kol. (1986) tohoto stadia dosáhly opuštěním absolutismu a subjektivismu, čímž autorky daly najevo předpoklad, že tato stadia
tvoří předstupně v epistemickém vývoji. Autorky zároveň pozici procedurální znalosti
spojují se čtvrtou koncepcí Keganova konceptu sebeautorství, pro niž platí, že (cit. dle Van
Rossum & Hamer, 2010, s. 88–89):
■

■

pravda může být nalezena pečlivou systematickou analýzou, protože „leží pod povrchem a je třeba ji vypátrat“; odtud odkaz na hloubkové koncepce učení (Van Rossum
& Schenk, 1984);
některé pravdy nebo názory jsou (viditelně) lepší nežli jiné;
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věci, které byly dříve nahlíženy jako jednoduché, se nyní jeví více komplexní a problematické;
lidé musí myslet dříve, nežli mluví;
forma se stává důležitější nežli obsah: „nemohla bych teď hned říci, jaká je filozofie
většiny lidí, které jsme studovali, ale mohu říci, jak by šlo kritizovat jejich argumenty
a které věci hledat“ (Belenky et al., 1986, s. 95);
získávají zvýšený pocit sebekontroly;
názory jako statická rezidua zkušenosti jsou jako produkty epistemologicky slabší nežli
výsledky procesů, jako jsou způsoby pohledů, způsoby myšlení, způsoby porozumění;
potřebují být objektivní: „dobré interpretace jsou pozorné k objektu interpretace
(např. báseň), zatímco špatné interpretace nám říkají mnoho o interpretujícím, ale
málo o objektu interpretace“ (Belenky, Clinchy, Goldberger et al., 1986, s. 95).
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Pozice konstruovaná znalost zahrnuje integraci různých hlasů a rozvíjení hlasu vlastního. Podle autorek tito jedinci systematicky přemýšlí, přičemž jejich myšlení je charakteristické upozaděním sebe sama a zaměřením na samotné poznávání a nezávislé názory,
díky čemuž tyto ženy prožívají pocit autority a kontroly. V konstruovaném poznávání ženy
musí opustit vnější rámce a vytvářet rámce vlastní, pro což potřebují silné self. Uspořádání
vědomí, které umožní ze systémů disciplín vystoupit, umožňuje pozorovat tyto systémy
zvnějšku a kriticky. V rámci této pozice popsaly Belenkyová s kolegyněmi také pokusy
žen o definování „dobrého názoru“, který spočíval v závazku, jímž lidé rovněž žijí. U žen
obecně bylo obsahem tohoto závazku typicky pečování o svět, což bylo v souladu se zjištěními dalších autorek (např. Gilligan, 1992). Tato úroveň vědění byla později oddělena do
samostatné šesté pozice, nazvané konstruovaný smysluplný život (Van Rossum & Hamer,
2010).
Belenkyová s kolegyněmi (1986) připustily, že jejich epistemologické kategorie nebyly
propracovány tak, aby je bylo možné interpretovat jako stadia intelektuálního vývoje, ale
přesto se lišily úrovní intelektuální komplexity. Za nejvýznamnější přínos tohoto přístupu
je považován objev dvou odlišných epistemických orientací v rámci procedurální znalosti,
„spojeného poznávání“, vyznačujícího se empatickým a pečujícím přístupem, a „odděleného poznávání“, pro které je typický neosobní přístup k poznávání (Hofer, 2001), jejichž
integrování je nezbytné pro dosažení „konstruovaného vědění“.

(c

)

Epistemologická reflexe

Autorkou dalšího modelu, který staví na práci Perryho a Belenkyové a zohledňuje genderová specifika, je Baxter Magoldová (1992a, 1992b). Ve své teorii zvané model epistemologické reflexe se podobně jako autoři předchozích studií zabývala předpoklady o povaze,
limitech a jistotě znalostí, které považovala za jádro osobní epistemologie, ale i dalšími
souvisejícími součástmi struktur, jako jsou přesvědčení o učení a vyučování.

——— 28 —————————————————

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 28

16.12.2019 16:30:06

lis

hi
n

g

Osobní epistemologie a její pojetí

Hloubkovými rozhovory se studenty dospěla ke čtyřem odlišným způsobům vědění,
z nichž každý vede ke specifickým očekáváním od žáka, učitele a k přesvědčením o tom,
jak má být prováděno hodnocení a rozhodování. Kategorie, které označila jako absolutní,
tranzitorní, nezávislé a kontextové, odpovídají svým obsahem kategoriím identifikovaným Perrym (1970) i kolektivem Belenkyové (1986). Baxter Magoldová je doplnila o poznatky o genderových specificích ve vývoji poznávání. Ta spočívala především v odlišných
způsobech vysvětlování předpokladů v průběhu prvních tří stadií. Například v rámci „absolutního způsobu vědění“ ženy chápaly vědění jako přijímané, zatímco muži jej považovali
za získané osvojením. Tyto odlišnosti interpretovala jako produkt socializace a kontextu
školního prostředí související s genderem, nikoli jako produkt genderu samotného.
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Schéma 1 Způsoby vědění dle doby studia
Zdroj: Baxter Magolda, 1992a, s. 71.
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Pozornost Baxter Magoldová věnovala také rychlosti epistemického vývoje v průběhu
vysokoškolského studia. Na souboru studentů sledovaných po dobu pěti let, z nichž čtyři
roky trvalo jejich vysokoškolské studium, zjistila, že „absolutismus“ v průběhu studijních
let klesal a zcela vymizel v pátém roce a tranzitorní vědění v průběhu vysokoškolského
studia stoupá a stabilizuje se na 80 % ve třetím ročníku. „Nezávislé vědění“ se jako převládající pozice projevilo až po ukončení studia (v pátém roce). Zjištění, že v průběhu čtyřleté
studijní zkušenosti se většina studentů posune pouze o jeden stupeň vpřed, typicky směrem
k tranzitornímu vědění, bylo pro autorku vzhledem k obecným cílům vysokoškolského
vzdělávání zklamáním a ve své další práci se zaměřila na vzdělávací prostředí a studijní
partnerství, která podporují reflexi reálných výzev, odpovědnost a autonomii v učení jako
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faktor řídící zpracování zkušeností (2004). Také další autoři shodně předpokládají, že tato
zjištění mají původ v převážně tradičním charakteru studijního prostředí, které „chrání
studenty od účinně šokujících epistemologických zkušeností nezbytných pro rapidní vývoj“, jimž čelí teprve až po ukončení studia (Van Rossum & Hamer, 2010, s. 71).
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Sebeautorství
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Později Baxter Magoldová (1999a, b, 2003, 2004) realizovala interview se 70 účastníky po
ukončení studia a rozšířila rámec svých zjištění zahrnutím smyslu pro identitu (intrapersonální dimenze) a vztahování se k ostatním lidem (interpersonální dimenze). Na základě
předběžných zjištění Kingová a Baxter Magoldová (1996) předložily integrovaný vývojový
pohled na učení, jehož jádrem bylo několik tvrzení (cit. dle Richardson, 2013, s. 166):

P

ub

1. Způsoby učení jsou založené na způsobech, jakými jedinci konstruují své znalosti.
2. Způsoby konstruování znalostí jsou v úzkém vztahu s jejich smyslem pro pro self.
3. Proces, kterým jedinci usilují o to, aby jejich zkušenosti byly smysluplné, podstupuje
vývoj v čase.
4. Ve vzdělávání je tedy třeba zohledňovat širší pojetí učení, které zahrnuje jak kognitivní,
tak i osobní vývoj a je citlivé k vývojovým otázkám.
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K zachycení myšlenky angažování se v procesu utváření osobního významu Kingová a Baxter Magoldová použily Keganův (1994) pojem sebeautorství (self-autorship),
definovaný jako „schopnost self koordinovat, integrovat, jednat nebo nalézat hodnoty,
přesvědčení, generalizace, ideály, abstrakce, interpersonální náklonnosti a intrapersonální
stavy“ (1994, s. 185).
U studentů, stejně jako u těch, kteří již ukončili vysokoškolské studium, Baxter Magoldová identifikovala čtyři typická stadia směřování k sebeautorství: následování externích
pravidel, křižovatky na cestě, stávání se autorem vlastního života a vnitřní základ. Následování externích pravidel převládalo časně po ukončení školy. Absolventi si uvědomovali
potřebu utvořit si vlastní názory, neměli však zkušenost, a tak pokračovali v následování
pravidel z okolního světa. Nespokojenost s následováním pravidel je později dovedla k fázi
křižovatky na cestě. Jedinci si uvědomovali, že jejich nespokojenost pramení z ignorování
jejich vnitřních potřeb a perspektiv a že potřebují nahlédnout dovnitř pro sebedefinování.
Práce na sebedefinování vedla k pohybu z křižovatek do fáze, stávání se autorem vlastního života. Tato fáze zahrnovala rozhodnutí se čemu věřit, definování sebe sama a toho,
jak interagovat s ostatními. Pokračující vývoj v autorství vlastních životů vedlo jedince ke
stadiu vnitřní základ a stavu, který je ukotvoval (Baxter Magolda, 2003).
Tento model vedl k diskusím o způsobech, jakými učitelé ve vysokém školství mohou utvářet kontext, v němž studenti mohou sebeautorství dosahovat (Baxter Magolda
(1999a, b). Podle Baxter Magoldové (2001) podmínky pro jeho dosažení sestávají ze tří
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zásadních předpokladů a tří klíčových principů. Předpokládá, že znalost je komplexní
a sociálně konstruovaná, v centru konstruování znalostí je self a že autorita a expertnost
jsou sdílené ve vzájemné konstrukci znalostí mezi vrstevníky. Pro podporu těchto procesů
je na pozici vzdělavatelů třeba zohlednit principy, jako je validování studentů jako těch,
kteří ví, situování učení v žákově zkušenosti a definování učení jako vzájemné konstruování významu.
Vhodné podmínky mohou být naplněny jak v akademickém prostředí, tak na pracovišti nebo v osobním životě. Intelektuální vývoj může probíhat kdekoli, tedy i mimo
vysokoškolské instituce. Baxter Magoldová a Kingová (2004) popsaly praktické příklady,
v nichž může akademické i neakademické prostředí sebeautorství u studentů podporovat.
Koncept vyvíjejícího se sebeautorství je dále studován. Například Haynes a Leonard (2010)
zjistili, že u studentů interdisciplinárního studijního programu v USA souvisí vynořující
se sebeautorství s jejich chápáním interdisciplinarity.
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Důraz na kvalitativní rozdíly ve vyšších vývojových fázích položil model reflektivního
usuzování Kingové a Kitchenerové (1981, 1994). Jeho autorky se v rámci studia intelektuálního vývoje zaměřily na reflektivní usuzování jako na opomíjený aspekt kritického
myšlení a dospěly k sedmi odlišným pozicím, které daly základ třem vývojovým stadiím
tvorby úsudků: prereflektivní, quazireflektivní a reflektivní. Každé stadium bylo charakteristické odlišným pohledem na znalosti a lišícím se procesem odůvodňování znalostí, který
studenti k legitimizaci svých přesvědčení rozvíjeli. Fázi reflektivního usuzování autorky
vymezily jako konečný výsledek vývoje, charakteristický aktivitou jedince při konstruování
vědění, přijetím nejistoty a kontextuality znalostí, otevřeností úsudků a využíváním pravděpodobnostního odůvodňování. Koncept reflektivního usuzování odlišily od kritického
myšlení, které podle nich řeší pouze dobře strukturované problémy a opomíjí epistemické
předpoklady, a upozornily na užitečnost těchto poznatků pro podporu epistemického
vývoje v rámci vysokoškolského vzdělávání.
Dosažení reflektivního stadia usuzování označily zároveň za nutnou, přestože ne jedinou podmínku morálního vývoje. V kvantitativních studiích nalezly obecně lepší výsledky
v reflektivním usuzování u studentů sociálních oborů oproti technikům a přírodovědcům,
což přisuzovaly větší zkušenosti s řešením špatně definovaných problémů v oblasti humanitních věd v porovnání s ostatními.

Argumentativní usuzování
Usuzování běžných lidí v každodenním životě se stalo předmětem zkoumání Kuhnové
(1991). Autorka je postavila do centra svého konceptu, který pojmenovala argumentativní
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Co zapříčiňuje, že se vězňové vrací po propuštění ke zločinu?
Co zapříčiňuje, že se dětem nedaří ve škole?
Co zapříčiňuje nezaměstnanost?
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myšlení a definovala jako „myšlení, které má formu vnitřního argumentu: myslící realizuje
(rétorický) vnitřní dialog, aby zaujal a odůvodnil názor“ (1991, s. 1).
Své subjekty Kuhnová žádala, aby uvažovali nahlas nad špatně strukturovanými problémy, tj. problémy bez definovaného řešení nebo definované správné odpovědi. Typickou
součástí její zkoušky byly tři sociálně zaměřené otázky:

■
■
■
■

Jak jistí jsou si ohledně zmíněných příčin?
Myslí si, že by experti měli znát příčinu jistě? (ihned nebo po důkladné studii)
Jak by ohodnotili jistotu svého pohledu v porovnání s expertem?
Je možných více příčin?
Mohla by být jedna z příčin správná?
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Na konci diskuse bylo zkoumaným osobám kladeno množství epistemologických otázek (Kuhn, 1991, s. 300):
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Ve své teorii Kuhnová rozlišila tři vývojové kategorie pohledů, absolutistický, multiplicistní a evaluativní, odlišující se v kritériích, kterými odůvodňují svá tvrzení, i ve
schopnostech užívat intelektuální dovednosti. Schopnost argumentovat zahrnuje rozjímání, hodnocení a posuzování alternativních teorií a důkazů a vyžaduje metakognitivní
dovednost reflektovat vlastní myšlení. Jedinci se do ní mohou smysluplně zapojit pouze
v případě, že dosáhnou evaluativistické úrovně myšlení. Pro rozvoj argumentativního
myšlení je tedy třeba studentům nejenom poskytovat častou příležitost k procvičování
argumentování, ale zaměřit se také na jejich celkový mentální vývoj a na utváření prostředí,
v němž je myšlení a úsudek vysoce ceněn (Kuhn & Weinstock, 2002).
Společenská hodnota argumentativního usuzování spočívající jednak v tvorbě vlastních
úsudků a zároveň v možnosti ovlivňovat myšlení ostatních byla potvrzena jako významná v řadě oblastí mimo školství. Weinstock a Cronin (2003) například provedli výzkum,
v němž potvrdili souvislost mezi úrovní epistemického porozumění a dovednostmi souvisejícími s uvažováním soudních porotců (např. kritéria verdiktu, používání důkazů
a vztah důkazů k verdiktu).

(c

Shrnutí
Výše zmíněné modely epistemického vývoje se shodují na předpokladu, že schopnost
jedinců utvářet smysl v oblasti zvažování a konstruování znalostí se vyvíjí. Autoři prezentovaných vývojových modelů shodně předpokládali existenci kvalitativně odlišných
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vývojových pozic či stadií, která vytváří neměnnou sekvenci. Přestože se jednotlivé modely
odlišují v názvech a v některých případech i v počtu identifikovaných pozic, při porovnání jejich popisů je možné zjistit, že podstatné vývojové rysy si u jednotlivých modelů
odpovídají (viz tabulka 2). Počáteční stadia jsou charakteristická pojetím vysoké jistoty
v poznávání zprostředkovaném autoritou, vývoj dále směřuje k uznání omezenosti autorit,
k jejich zpochybňování jako jediného zdroje poznání a k akceptaci nejistoty ve vědění.
V rámci vývojově nejvyšších stadií těchto modelů stojí schopnost konstruovat vlastní
perspektivu prostřednictvím vyhodnocování důkazů ve vztahu ke kontextu.
Tab. 2 Vzájemné vztahy sekvencí několika teorií epistemického vývoje
Belenky et al.
(1997)

Baxter Magolda
(1992a, 2001)

Kuhn
(1991, 2000, 2005)

Kegan
(1982, 1994)

Postup poutníka

Ženský způsob
vědění

Model
epistemologické
reflexe

Epistemologické
teorie

Řády vědomí

Základní dualismus Ticho
(pozice 1)

2

Dualismus
(pozice 2, 3)

Získaná znalost

3

Multiplicita
(pozice 4a)

Subjektivní znalost

Realista

První řád

Absolutní vědění

Absolutista

Druhý řád

Tranzitorní vědění

Multiplicista

Třetí řád
(tradicionalismus)

P
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Perry
(1970, 1981, 1988)

předěl v epistemickém vývoji

Způsob, jakým
chceš uvažovat
(pozice 4b)

Procedurální
znalost

Nezávislé vědění

Objektivní
evaluativista

Čtvrtý řád
(moderní
sebeautorství)

5

Relativismus
(pozice 5)

Konstruovaná
znalost

Autorizované
vědění

Konceptuální
evaluativista

Pátý řád
(modernistická
sebetransformace)

6

Závazek
(pozice 6 a výše)

Konstruovaný
smysluplný život

Vnitřní základ

G
ra
da

4

Šestý řád
(rekonstruktivní
postmodernismus)

Zdroj: volně dle Van Rossuma a Hamerové, 2010.

(c

)

Přestože modely mají východisko v Piagetově práci a modelech kognitivního vývoje,
použitá metodologie umožnila demonstrovat, že epistemický vývoj je multidimenzionální
a kognitivní epistemické aspekty jsou v úzkém kontaktu s dalšími elementy, jako je sebepojetí či identita (viz např. „intrapersonální dimenze“ Baxter Magoldové, 2001), způsob
vztahování se k druhým (tamtéž) a vymezování se vůči autoritám, přičemž další prvky,
jako například emoce a motivace, jsou přítomny jako součásti výše pojmenovaných hlavních
dimenzí. Tato rozšíření představují příspěvek k čistě kognitivně teoretizovanému vývoji
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a jsou v souladu se současnými poznatky v oblasti intelektuálního vývoje (Dai & Sternberg,
2004).
Otázka, která zůstala dosud ne zcela vyjasněná, se týká předpokladu o unitaritě elementů. Modely epistemického vývoje, podobně jako ostatní piagetánské modely, předpokládají
společný organizující princip (v případě modelů epistemického vývoje je jím zpravidla
self), který udržuje konzistentní uspořádání jednotlivých elementů těchto struktur. Kegan
(1994) například píše o psychologickém růstu a „vynořujícím se self “ jako o „nevědomém vývoji postupně stále více komplexnějších principů organizujících zkušenost“ (s. 29)
s vlastní vnitřní logikou uspořádání. Tyto předpoklady jsou však v rozporu se zjištěními, že
mentální struktury jsou kontextově, ale i obsahově specifické a transfer mezi různými doménami je mnohdy problematický (Pintrich, 2002). V souvislosti s kritikou piagetánských
modelů byl tento problém v minulosti označován jako „horizontální décalage“ (Brown
& Desforgers, 1977) a poukazoval na skutečnost, že piagetánské modely intelektuálního
vývoje obtížně vysvětlují rozdílné výkony jedince napříč různými úlohami a kontexty. Tyto
inkonzistence nás opět vrací k otázce hierarchičnosti jednotlivých elementů struktur, která
bude řešena v následujících kapitolách.
Kingová a Kitchenerová (1994) dále na některé z těchto problémů reagovaly myšlenkou, která nezbytně nepředpokládá fungování jedince pouze v rámci jednoho stadia, ale
rozlišuje fungování na optimální a funkční úrovni, mezi nimiž je individuální vývojové
rozpětí. Toto fungování je ovlivněno kontextem a v případě měření typem použité metody
a způsobem realizace výzkumu. K podobným závěrům dospěli i další badatelé v oblasti
intelektuálního vývoje (Dai & Sternberg, 2004).
Oproti modelům kognitivního i sociálního vývoje, které zpravidla končí dosažením
mladé dospělosti, se někteří autoři těchto modelů zaměřili na sledování jedinců po ukončení vysokoškolského studia v průběhu mladé až zralé dospělosti (nejdelší longitudinální
studie Baxter Magoldové trvala dvacet let) a přinesli doklady o tom, že v průběhu vysokoškolského vzdělávání i po jeho ukončení se jedinci po stránce epistemického uvažování
významně vyvíjí.
Přestože se výzkumníci v této oblasti komplexně nezabývali otázkou původu epistemického vývoje, oproti Piagetovi, který předpokládal dominantní vliv zrání kognitivních
struktur, se řada autorů věnuje otázce záměrné facilitace epistemického vývoje. Vesměs se
shodují, že vzhledem ke komplexitě těchto procesů musí jít o proces postupný, založený
na podpoře ve více oblastech, nikoli o posuny typu „revoluce“. Rovněž pod vlivem zjištění,
že vysoké školství nebylo příliš úspěšné v jeho podpoře a že pouze malá část americké
populace dosahuje nejvyšších úrovní potřebných k řešení obtížně definovaných závažných
společenských problémů, je otázka podpory stále otevřená a aktuální. V jejím rámci je často
citováno Perryho vývojové schéma, jehož popis tří vývojově nejvyšších pozic je spojován
s cíli vysokoškolského vzdělávání – učit se myslet (být schopen argumentovat a používat
důkazy k informovanému rozhodování); uznávat relativismus a úlohu kontextu (zvažovat hodnotu různorodých perspektiv v rámci vlastního rozhodování, jednání s druhými
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■

jistá znalost, vyjadřující přesvědčení o tom, nakolik jsou znalosti stabilní a neměnné
versus tvárné;
jednoduchá znalost, přesvědčení o tom, jakou mají znalosti strukturu, zda jde o soubor
izolovaných faktů versus integrované koncepty;
vševědoucí autorita, přesvědčení o zdroji znalostí, kterým je autorita, versus znalosti
jsou utvářené usuzováním a empirickým bádáním;
rychlé učení, přesvědčení o rychlosti získávání znalostí nabývající hodnot od rychlého
až po postupné učení;
vrozená schopnost, přesvědčení o schopnosti učit se, variující mezi přesvědčením
o vrozené versus celoživotní schopnosti učit se.

P

■

ub

lis

Předpoklad, že osobní epistemologie je příliš komplexní na to, aby mohla být zachycena
jednoduchou dimenzí7, vedl Schommerovou a její následovníky (např. Hofer & Pintrich,
1997) k modelování osobní epistemologie prostřednictvím několika více či méně nezávislých dimenzí. Syntetizovala práci několika autorů a pro svou novou teorii navrhla několik
dimenzí, které pojmenovala z naivní perspektivy8:
■

Osobní epistemologie a její pojetí

i v kontaktu s jinými kulturami) a vést studenty k zaujímání vlastního stanoviska a definování vlastní pozice s ohledem na ostatní a jejich volby (Perry, 1970).

■

(c

)

Tyto dimenze se staly základem prvního dotazníku. První tři dimenze byly odvozené od
Perryho (1970). „Jistá znalost“ byla měřena subtesty „vyhýbání se dvojznačnosti“ a „znalost je jistá“, dimenze „jednoduchá znalost“ subtesty „hledání jednoduchých odpovědí“
a „vyhýbání se integraci“ a dimenze „vševědoucí autorita“ dvěma subtesty, „nekritizuj
autoritu“ a „závislost na autoritě“. „Rychlé učení“, pocházející z práce Schoenfelda (1988),
bylo měřeno třemi subtesty, „učení je rychlé“, „naučit se napoprvé“ a „soustředěné úsilí je
ztráta času“; „vrozená schopnost“, odvozená z práce Dweckové (1986), byla měřena také
třemi subtesty, „nemohu se naučit učit“, „úspěch nesouvisí s učením“ a „schopnost učit se

7

8

V době, kdy Schommerová začínala pracovat na svých projektech týkajících se epistemických přesvědčení, byly vývojové modely chybně vnímány jako jednodimenzionální – kromě Schommerové
(1990) např. i Jehng et al. (1993).
První tři dimenze Schommerová (1990) převzala od Perryho (1970), čtvrtou z práce Schoenfelda
(1988) a poslední od Dweckové (1986).
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je vrozená“ (viz tabulka 3). Dotazník EBQ (Epistemological Beliefs Questionnaire) obsahoval celkem 63 položek a jeho modifikované verze byly použity i dalšími autory (Buehl,
Alexander, & Murphy, 2002; Kardash & Howell, 2000; Qian & Alvermann, 1995; Schraw,
Dunkle, & Bendixen, 1995; Sinatra et al., 2003).
Pomocí faktorové analýzy Schommerová (1990) potvrdila všechny dimenze s výjimkou „vševědoucí autority“. Multidimenzionální povaha konstruktu umožnila pátrání po
souvislostech s dalšími jevy. Sama Schommerová provedla mnoho dalších studií, v nichž
zkoumala vztahy různých dimenzí osobní epistemologie k dalším proměnným.
Zavedení kvantitativních dimenzí s sebou přineslo také dichotomizaci epistemických
přesvědčení, v rámci které měla každá dimenze dva póly, označované z hlediska předchozích zjištění autorů vývojových modelů osobní epistemologie jako naivní, typické
pro jedince na počátečních pozicích vývoje, a sofistikované, odpovídající epistemickým
přesvědčením jedinců na nejvyšších pozicích epistemického vývoje.
Vztah mezi sofistikovanými dimenzemi a kvalitou studijních procesů i výsledků Schommerová ve svých četných studiích potvrdila. Předpokládala, že epistemická přesvědčení
jsou ovlivňována dvěma hlavními činiteli, výchovou a vzděláváním, a ve své první studii
to doložila. U dimenzí „jednoduchá znalost“ a „rychlé učení“ našla negativní korelace
s věkem, úrovní vzdělání rodičů, výchovnými styly v rodině a úrovní dosaženého vzdělání
u studentů. Zjistila také, že například u dětí rodičů, kteří očekávali, že jejich potomci doma
převezmou odpovědnost za vlastní myšlení, byla větší pravděpodobnost, že si rozvinou
sofistikovaný systém epistemických přesvědčení (Schommer, 1990). Víra v „jisté znalosti“
dále negativně korelovala s dobou strávenou ve vysokoškolském vzdělávání.

G
ra
da

Tab. 3 Struktura dotazníku EBQ dle modelu Schommerové (1990)
Dimenze

Jistá znalost

Jednoduchá
znalost
Vševědoucí
autorita

(c

)

Rychlé
učení

Subtesty

N

Příklad dotazníkové položky

Vyhýbání se dvojznačnosti

5

Nemám rád/a filmy bez konce.

Znalost je jistá

6

Vědci se mohou nakonec dobrat pravdy.

Hledání jednoduchých
odpovědí

11

Většina slov má jeden jasný význam.

Vyhýbání se integraci

8

Když se učím, hledám konkrétní fakta.

Nekritizuj autoritu

6

Lidé, kteří zpochybňují autority, jsou přehnaně sebevědomí.

Závislost na autoritě

6

Kolik člověk získá ze školy, záleží na kvalitě učitele.

Učení je rychlé

5

Úspěšní studenti se učí věci rychle.

Učit se napoprvé

3

Téměř všechny informace z učebnice můžeš získat během
prvního čtení.

Soustředěné úsilí je ztráta
času

2

Když se člověk snaží porozumět příliš, je pravděpodobné, že
nakonec bude zmaten.
▶
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Příklad dotazníkové položky

5

Knihy určené k tomu, jak se učit, nejsou příliš užitečné.

Úspěch nesouvisí s úsilím

4

Opravdu chytří studenti nemusí tvrdě pracovat, aby byli ve
škole úspěšní.

Schopnost učit se
je vrozená

4

Odborník je někdo, kdo má zvláštní dar v určité oblasti.

g

N

hi
n

Vrozená
schopnost

Subtesty
Nemohu se naučit učit
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V téže studii Schommerová (1990) zjišťovala také vztahy mezi epistemickými přesvědčeními a porozuměním textu. Objevila, že čím více studenti věřili v „rychlé učení“, tím
více byly jejich závěry zjednodušené, a čím více věřili v „jistou znalost“, tím více vytvářeli
absolutistické závěry. Víra v „rychlé učení“ dále souvisela s nižším výkonem v testu porozumění. Podle Schommerové (1990) studie přinesla vysvětlení, proč lidé selhávají při
integrování znalostí nebo při monitorování porozumění a konstrukt osobní epistemologie
to vysvětluje lépe nežli teorie schémat nebo koncept metakognice.
V jiné studii Schommerová (1992) zkoumala vliv osobní epistemologie na volbu studijních strategií a výsledky v porozumění matematické úloze. Zjistila, že čím více studenti
věřili v „jednoduchou znalost“, tj. měli tendenci vnímat poznatky jako izolovaná fakta,
tím větší byla jejich tendence vyhýbat se integrování faktů a volit pro učení strategie, jako
je například memorování.
Další důležitou otázkou, kterou se Schommerová se svými kolegy intenzivně zabývala,
byla doménová (ne)závislost. V několika studiích (Schommer & Walker, 1995; Schommer-Aikins et al., 2002) nalezla silné korelace mezi epistemickými přesvědčeními jedinců v různých disciplínách a konstatovala, že epistemická přesvědčení jsou převážně
doménově nezávislá.
Později Schommerová sama připustila, že její model nezávislých dimenzí může být
omezen tím, že některé významné aspekty osobní epistemologie zůstaly nedetekovány
(Duell & Schommer-Aikins, 2001). Ve svých dalších pracích více zdůrazňovala sociální
konstruovanost osobní epistemologie a její závislost na zkušenostech z různých sociálních
kontextů (škola, kultura). V roce 2004 přepracovala svou původní teorii a postulovala zakotvený systemický model (embedded systemic model), v němž epistemická přesvědčení
umístila do širší perspektivy dalších systémů, mezi nimiž předpokládala vzájemné, přímé
i nepřímé vztahy:
■

kulturní vztahové pohledy;
přesvědčení o učení;
přesvědčení o vědění;
studijní výsledky;
autoregulované učení.

)

■
■

(c

■
■

Model je konzistentní se zjištěními autorů vývojových modelů osobní epistemologie
a je v souladu také s několika dalšími teoriemi integrujícími osobní epistemologii do vzá-
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jemných souvislostí s proměnnými a konstrukty z oblasti motivace, učení nebo vyučování,
například Vermuntova teorie vzorců učení (1996) nebo model epistemické ekologie (Van
Rossum & Hamer, 2010), které budou přiblíženy později.
Na rozdíl od autorů vývojových pojetí Schommerová předpokládala, že jednotlivé dimenze epistemických přesvědčení se nemusí vyvíjet synchronně a lidé sofistikovaní v jedné
oblasti mohou být naivní v dimenzi jiné. Vývoj považovala za rekurzivní, lidé se ve svém
vývoji pod vlivem okolností prostředí mohou vracet i zpět. Obecně preferují fungovat na
vyšších úrovních vědomí, a jsou-li nuceni fungovat na nižších, často je to frustruje a vyvolává pocity nespokojenosti. Realizují však i jednání na nižších úrovních. Epistemická
přesvědčení jsou touto autorkou chápána spíše jako frekvence určitých distribucí nežli
jako jediný bod na dimenzi.
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Syntézou holistického vývojového přístupu k osobní epistemologii (vývojové stadiální modely) s analytičtějším kvantitativním přístupem rozvíjeným Schommerovou vznikl model
epistemických teorií, který osobní epistemologii vymezil jako „identifikovatelný soubor
dimenzí přesvědčení organizovaný jako teorie, projevující se predikovatelným směrem,
aktivovaný v kontextu a operující jako epistemické poznávání“ (Hofer, 2001, s. 377).
Jeho vytvoření bylo vedeno snahou o přehlednost a zpřístupnění osobní epistemologie
výzkumu (Hofer a Pintrich, 1997). Model je tvořen dvěma klíčovými dimenzemi, přesvědčeními o povaze znalostí a přesvědčeními o povaze vědění, přičemž každá z nich
se sestává ze dvou konkrétnějších aspektů, označovaných jako „jistota znalostí“, „jednoduchost znalostí“, „zdroj znalostí“ a „odůvodňování znalostí“. První dva aspekty odpovídají
dimenzím definovaným Schommerovou (1990).
■
■

)

■

Jistota znalostí odkazuje k přesvědčení o tom, nakolik je znalost neměnná (naivní
pozice) versus tvárná (sofistikovaná pozice).
Jednoduchost znalostí se týká přesvědčení o způsobech, jakými jsou znalosti strukturovány, od izolovaných faktů (naivní pozice) až po komplexní integrované koncepty
či teorie (sofistikovaná pozice).
Zdroj znalostí je aspektem vztahujícím se k postoji k autoritám, který rozlišuje, nakolik
znalosti pochází od externích autorit typu knih, odborníků či učitelů (naivní pozice)9
a nakolik je jejich původcem sám dotazovaný (sofistikovaná pozice).
Odůvodňování znalostí konečně charakterizuje způsoby, jakými jedinci podporují
své znalostní výroky, které mohou mít charakter jednoduchého přijímání výroků od

(c

■

9

Naivita této pozice byla později s odkazem na praktiky v současných vědeckých komunitách i podnět
z naturalistické filozofie (Chinn, Buckland & Samarapungavan, 2011) revidována.
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Teoretický model testovala Hoferová ve dvou studiích. V roce 2000 vytvořila 27položkový sebeposuzovací dotazník DFEBQ (Discipline-Focused Epistemological Beliefs
Questionnaire), zaměřený na hodnocení čtyř centrálních dimenzí v jednotlivých předmětech. S využitím tohoto nástroje na studentech psychologie čtyři předpokládané dimenze
potvrdila. V roce 2004 použila metodu kvalitativních interview a rovněž konstatovala
přítomnost čtyř předpokládaných dimenzí v odpovědích studentů.
Hoferová patří k výzkumníkům, kteří staví hranici mezi tzv. centrální přesvědčení,
reprezentovaná jejími čtyřmi dimenzemi označovanými jako osobní teorie (Hofer & Pintrich, 1997), a periferní přesvědčení, kam řadí koncepce učení a vyučování, přesvědčení
o inteligenci, motivaci a další (viz tabulka 4). Tímto rozlišením navazuje na filozofická
pojetí (Green, 1971) a názory některých psychologů (např. Rokeach, 1968), kteří centralitu
přesvědčení dávají do souvislosti s jejich psychologickou silou a propojeností s ostatními
složkami subsystému, a je následována svými kolegy, kteří argumentují konceptuální
jasností (např. Murphy et al., 2007; Alexander & Sinatra, 2007).
V roce 2004 došlo v teorii Hoferové na základě rozhovorů se studenty v rámci její
kvalitativní studie k dalšímu posunu. Zjistila, že epistemický vývoj je v úzkém vztahu
s vývojem identity, a identifikovala další dimenzi, kterou označila jako sebepojetí/identita.
Tímto krokem se odkazuje k práci některých autorů vývojových modelů (Kegan, 1994;
Baxter Magolda, 2001).

Osobní epistemologie a její pojetí

autorit skrze důvěřování tomu, co „cítí jako správné“ (naivní pozice) až po zakládání
znalostních výroků na vyhodnocování důkazů z různých zdrojů (sofistikovaná pozice).

Shrnutí

(c

)

Přístupy Schommerové i Hoferové spojuje několik společných předpokladů. Jedním z nich
je, že osobní epistemologii je možné modelovat prostřednictvím několika dimenzí, což
umožní intenzivnější analýzu konstruktu i zkoumání jeho vztahů k ostatním aspektům
z oblasti učení. Z vývoje bádání obou autorek je patrné, že jejich orientace na úsporné
analytické schéma se v průběhu bádání posouvá směrem k integrovanějším modelům,
které odpovídají přístupu dalších výzkumníků v oblasti vysokoškolského učení (Vermunt,
1996; Van Rossum & Hamer, 2010). To, co přístup Schommerové a Hoferové naopak
odlišuje, je jejich názor na (ne)závislost dimenzí. Na rozdíl od Schommerové Hoferová
vzájemnou nezávislost dimenzí odmítá a přiklání se spíše k myšlence epistemické ekologie
(Van Rossum & Hamer, 2010).
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Tab. 4 Centrální a periferní dimenze osobní epistemologie (z naivní perspektivy)
Centrální dimenze

g

Přesvědčení o způsobech poznávání

Jednoduchost znalostí
Zdroje znalostí
Způsoby odůvodňování znalostí

hi
n

Přesvědčení o povaze znalostí

Periferní dimenze

Jistota znalostí

Přesvědčení o učení

Rychlé učení

Přesvědčení o inteligenci

Vrozená schopnost

Modely založené na doménách

ub

2.3

lis

Zdroj: volně dle Hoferové, 2001.
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Pedagogická a vývojová psychologie nejsou jedinými oblastmi, v nichž se výzkum osobní
epistemologie dosud rozvíjel. Značná část empirických studií, které přispěly k poznatkům
o osobní epistemologii, pochází z různých domén, zejména z těch souvisejících se vzděláváním (Sandoval et al., 2016). Obecně jsou za domény považovány znalostní oblasti, v jejichž
rámci existují tři typy znalostí (Alexander, 1992): deklarativní (vědět „že“), procedurální
(vědět „jak“) a kondicionální (vědět „kde a kdy“). Doménou tak může být například
matematika, ale také šachy nebo plavání (Glaser at al., 1987). Akademické domény nebo
disciplíny jsou dosud nejvíce studovanými kategoriemi domén, lišícími se z hlediska míry
strukturovanosti, míry aplikovatelnosti a některých dalších charakteristik.
Autoři nejpoužívanějších klasifikačních systémů, Biglan (1973a, b), Spiro a Jehng (1990)
a Frederiksen (1984), shodně klasifikují akademické domény z hlediska dvou dimenzí:
1. existence jednotného paradigmatu a 2. ohledu na praktickou aplikaci. Biglan (1973b)
k tomu ještě přidává studium živých versus neživých objektů, avšak tato dimenze je
z hlediska využívanosti nejméně frekventovaná. Na základě první dimenze jsou například akademické disciplíny jako fyzika nebo biologie považovány za strukturované do
jednoho paradigmatu, poskytujícího způsob organizování obsahu a metod a uznávaného
všemi členy domény (Kuhn, 1962), a označovány jako tvrdé, zatímco humanitní vědy
a pedagogika jsou jako více idiosynkratické a multiparadigmatické řazeny mezi disciplíny
měkké (Muis, Bendixen, & Haerle, 2006). Z hlediska míry, do jaké se disciplíny zaměřují
na praktickou aplikaci, je například matematika považována za doménu teoretickou neboli
čistou (pure), zatímco ekonomie, zdůrazňující využívání znalostí praktickým způsobem,
je doménou aplikovanou (viz tabulka 5 a schéma 2). Povaha akademických disciplín je
obvykle komplikovanější záležitostí, neboť jejich obecné zařazení v rámci této klasifikace
nemusí odpovídat všem oblastem a tématům a například součástí tvrdých věd mohou být
aplikované domény (Buehl & Alexander, 2001).
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Kategorie

Charakteristiky

Tvrdá: čistá

Exaktní přírodní vědy

Kumulativní, atomistické, zabývající se kvantitami, simplifikacemi
a dospívající k objevům a explanacím.

Měkká: čistá

Humanitní a sociální
vědy

Reiterativní, holistické, organické, zabývající se jednotlivostmi, kvalitou
a komplikacemi a dospívající k porozumění a interpretaci.

Tvrdá:
aplikovaná

Profese založené
na přírodních vědách

Pragmatické (know-how skrze tvrdé znalosti), zabývající se zvládnutím
fyzického prostředí a dospívající k produktům/technikám.

Měkká:
aplikovaná

Profese založené
na sociálních vědách

Funkční, utilitářské (know-how skrze měkké znalosti), zabývající se
zlepšováním profesní praxe a dospívající k protokolům/procedurám.

Zdroj: volně podle Biglana (1973a, 1973b).
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Disciplína

Osobní epistemologie a její pojetí

Tab. 5 Klasifikační dimenze disciplín a jejich charakteristiky

Aplikované
vědy

Sociální a kreativní
profese

management

technologie

P

stavební inženýrství
mechanika
elektrotechnika

vzdělávání
design
sociální práce
právo

G
ra
da

TVRDÉ

MĚKKÉ

ekonomika

psychologie

fyzika

sociologie

umění

politologie

chemie
matematika

historie
jazyky

Přírodní
vědy

Humanitní
vědy
ČISTÉ

)

Schéma 2 Model disciplín dle Biglanovy klasifikace
Zdroj: volně dle Biglana, 1973a, s. 196.

(c

Pojetí povahy disciplíny
Zatímco v pedagogické a vývojové psychologii byla osobní epistemologie studována
zpravidla ve vztahu k procesům učení a studijním výsledkům na obecné globální úrovni
(např. Schommer, Crouse, & Rhodes, 1992; Qian & Alvermann, 1995; Depaepe, De Corte,
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& Verschaffel, 2016), výzkum osobní epistemologie v disciplínách je zaměřen více konkrétně, zpravidla na její souvislosti s porozuměním oborovým znalostem a s konkrétním
jednáním v disciplíně, např. s vědeckým bádáním, historickým argumentováním nebo
s aktivitami souvisejícími s porozuměním odbornému textu (Wineburg, 1991; Rosebery,
Warren, & Conant, 1992; Schoenfeld, 1992). Výzkum osobní epistemologie v doménách
se opírá o předpoklad, že sofistikovaný způsob uvažování o epistemické povaze disciplíny
souvisí s adaptivními přístupy k učení se konceptům i s efektivním jednáním v těchto
oblastech (Sandoval, 2016).
V přehledové studii o výzkumu osobní epistemologie v doménách Muisová, Bendixenová a Haerlová (2006) konstatovaly, že pojetí povahy předmětu (nature of science) je od
druhé poloviny 20. století ve většině disciplín považováno za součást studia oborů a odborníci se shodují v názoru, že kromě teorií a poznatků by studenti měli být vzděláváni také
ve způsobech uvažování v příslušné disciplíně (Wineburg, 1991; Schoenfeld, 1992; Duschl,
2008). Výzkumníci z disciplín dospěli opakovaně ke zjištěním, že způsoby, jakými studenti
(i učitelé) uvažují o oborových znalostech, se vztahují k aktivitám a praktikám daného
oboru (např. Wineburg, 1991; Hammer, 1994; Cobb et al., 2001; diSessa, Elby, & Hammer,
2002; Samarapungavan, Westby, & Bodner, 2006; Maggioni, VanSledright, & Alexander,
2009; De Corte et al., 2010; Sandoval & Cam, 2011; Greene, Yu, & Copeland, 2014). Tato
zjištění byla zároveň podnětem k úvahám o doménové specifičnosti osobní epistemologie.
Jednou z domén, v nichž se zájem o epistemické poznávání rozvíjel dosud nejdynamičtěji, je matematika. Výzkum epistemických přesvědčení v této disciplíně souvisel se
zkoumáním rozhodovacích procesů při řešení matematických problémů (Schoenfeld,
1985) a dále také s úsilím pedagogů vysvětlit dlouhodobě slabé výsledky žáků včetně jejich
negativního postoje k matematice (Schoenfeld, 1985). Výzkumníci stavěli na předpokladu,
že právě nedostatečně rozvinutá osobní epistemologie souvisí se špatným výkonem studentů, neboť teoretické znalosti mohou řídit jednání pouze v případě, pokud byly začleněny do
systému přesvědčení jedince (Weinert, 2001; Felbrich, Müller, & Blömeke, 2008). Proto se
epistemická přesvědčení, která pojímali široce, v těsném kontaktu s výzkumem „afektu“10,
stala důležitým vzdělávacím cílem a profesní výbavou budoucího učitele. V návaznosti
na výzkum přesvědčení se v matematice uplatňovala také snaha o odstraňování naivních
či mylných přesvědčení (miskonceptů), která bylo třeba pro správné chápání předmětu
eliminovat (Thompson, 1992; Pajares, 1992).
Obdobně jako mohou studenti a učitelé zaujímat různé pozice na dimenzích jednotlivých epistemologických přesvědčení, mohou také odlišně smýšlet o epistemické povaze
disciplíny. V rámci epistemických přesvědčení o povaze matematiky jsou typicky rozlišovány tři pozice umístitelné na kontinuu statický versus dynamický. Ernest (1989)
označuje pojetí matematiky ve smyslu statického souboru faktů, pravidel a dovedností jako
instrumentalismus a na opačný pól umísťuje pojetí matematiky jako neustále se rozvíjející
10

Termínem „afekt“ je v anglofonní odborné literatuře označován soubor motivačních a emočních
proměnných jako protiklad ke kognici (např. Schoenfeld, 1985).
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oblasti lidského poznávání nazývané řešení problémů. Třetí pozice, tzv. platonismus,
leží na pomyslném kontinuu mezi těmito dvěma pozicemi a na matematiku pohlíží jako
na sjednocený soubor statických znalostí, které jsou objevovány, nikoli utvářeny. Existují
i jiná označení pro tyto pozice, například Dionne (1984) rozlišuje mezi tradiční, formalistickou a konstruktivistickou perspektivou. Novější konceptualizace pojmenovávají
pouze extrémní póly pojetí povahy znalostí, například Lerman (1990) rozlišuje pohled
absolutistický, přesvědčení, že matematika je jistá, abstraktní a bezhodnotová entita,
a omylný (falibilistický), uvažující o matematice jako o aktivitě a procesu řešení problému, v němž neplatí žádné „absolutní“ pravdy. V obdobném významu Depaepe, Corte
a Verschaffel (2016) používají označení statický versus dynamický nebo Bolden a Newton
(2008) dualistický versus relativistický.
Výzkumníci v matematice potvrdili, že pojetí povahy předmětu vytváří rámec, který
vymezuje roli učitele, žáků i praktik vedoucích k učení. Každá z výše uvedených pozic je
vázána na určité představy o učení i pojetí výuky. Kuhsová a Ballová (1986) rozlišily tři
typické pohledy na to, jak má být matematika vyučována: zaměření na žáky, zaměření
na obsah s důrazem na pochopení a na obsah s důrazem na výkon. Výuka orientovaná
na žáka zdůrazňuje utváření smyslu učení a podporu vhodného prostředí pro studenty.
Učitelé s tímto pojetím obvykle zastávají zároveň konstruktivistické pojetí o povaze matematiky (Cobb et al., 2001). Výuka zaměřená na obsah s důrazem na výkon upřednostňuje
vysvětlování konceptu učitelem a je pozorována u učitelů s tradičním/instrumentalistickým pojetím disciplíny (Lindblom-Ylänne et al., 2006). Formalistické/platonistické pojetí
předmětu pak odpovídá výuce zaměřené na obsah s důrazem na pochopení, která má
dvojí záměr, jak obsah, tak i jeho pochopení studentem.
Stručný náhled do epistemologie matematiky demonstruje několik otázek, které jsou
v souvislosti s osobní epistemologií v doménách často řešeny: otázky konzistence osobní
epistemologie s jednáním, problematika hodnocení toho, která přesvědčení jsou sofistikovaná a která naivní, a otázky potřeby dalších dimenzí pro vystižení konkrétního jednání
v disciplínách. Předpoklad, že pojetí povahy předmětu se typicky shoduje s jednáním
v předmětu, jsou v souladu s myšlenkou epistemické ekologie (Van Rossum & Hamer,
2010) nebo zakotvenosti systémů (Schommer-Aikins, 2004). Někteří výzkumníci z oblasti
konkrétních disciplín jej vnímají jako natolik konzistentní, že rozlišování mezi přesvědčeními o povaze předmětu, koncepcemi výuky nebo učení a jednáním nepřikládají velkou
hodnotu (Bromme, 1994). Řada jiných autorů však při jemnější analýze objevila, že pojetí
povahy předmětu se nemusí zcela odrážet v jednání učitelů nebo studentů a že pro vysvětlení jednání je třeba zohlednit vliv dalších proměnných. Například v matematice byl z tohoto důvodu do zkoumání přesvědčení zapojen také tzv. afekt, který přispěl k částečnému
vysvětlení tohoto nesouladu (Schoenfeld, 1985). Zaujmeme-li dynamickou perspektivu
a nahlédneme-li na osobní epistemologii jako na neustále se vyvíjející struktury (oproti
stabilním, neměnným rysům), tyto inkonzistence jsou pak pochopitelnou součástí procesu
epistemického vývoje nebo změny. Bendixenová a Ruleová (2004) ve svém integrovaném
modelu rozlišily několik komponent, které jsou součástí dynamiky epistemických pře-
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svědčení. Jsou to kognitivní disonance, doprovázená pochybnostmi o povaze znalostí
a způsobech vědění, epistemická vůle, související s úsilím k odpovědnosti jednat ve směru
svých nových epistemických přesvědčení, a v neposlední řadě také příslušné epistemické
strategie, vedoucí k realizaci nového přesvědčení v jednání. Při absenci nebo narušení
některého z těchto procesů nemusí být kognitivní disonance řešena změnou v jednání
a jedinec může setrvávat u původních vzorců. Procesy epistemické vůle nebo epistemických strategií mohou být negativně ovlivněny právě motivačními a emocionálními faktory,
například nedostatečnou důvěrou ve vlastní účinnost, negativními emocemi jako například
úzkost vedoucími ke stažení se z aktivit nebo nedostatečnou motivací ke změně vedoucí
k přehodnocení nových percepcí. Pro tato zjištění považujeme v souladu s autorkami novějších pojetí (Barzilai & Zohar, 2016; Muis, Trevors, & Chevrier, 2016) rozlišování mezi
statičtějšími epistemickými přesvědčeními (epistemic beliefs) a dynamičtějším, s jednáním
souvisejícím epistemickým poznáváním (epistemic cognition) za nezbytné.
Rozlišování mezi přesvědčeními o povaze znalostí a (epistemickým) jednáním v disciplínách přineslo zároveň potřebu popsat epistemické procesy související s jednáním
přesněji, což vedlo k rozšíření původně několika obecných dimenzí na větší množství
dimenzí doménově nebo dokonce tematicky specifických. Příkladem může být rozšíření
dimenze „odůvodňování znalostí“, která původně byla jenom jedna a obsahovala dva póly,
„odůvodňování autoritou“ (naivní pozice) a „samostatné odůvodňování“ (sofistikovaná
pozice). Nově je v pojetí některých autorů odůvodňování trojdimenzionální, zahrnuje
samostatné dimenze „odůvodňování autoritou“, „odůvodňování samostatné“ a zcela novou
dimenzi „odůvodňování mnohočetnými zdroji“, která se ukázala jako adaptivní způsob
jednání při čtení mnohočetných textů (Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012; Bråten et al.,
2011). Podobně došlo k rozšíření původní dimenzionality osobní epistemologie v rámci
procesů argumentování ve formě dialogických diskusí (Reznitskaya & Gregory, 2013) nebo
kritického hodnocení zdrojů (VanSledright, 2002).
V neposlední řadě začíná být s těmito novými rozšířeními zřejmé, že všechny projevy
není možné zcela absolutně ohodnotit z hlediska původní polarity „naivní/sofistikovaný“
a že v různých kontextech a situacích se mohou, s ohledem na specifika domény nebo
kontextu, různé pozice jevit jako různě prospěšné. Tato relativizace obecně převládajícího pohledu na projevy je pro studium v disciplínách typická a odráží se například i ve
změně terminologie, kterou někteří autoři při popisu pozic používají. Namísto a priori
hodnotícího „sofistikovaný/naivní“ se častěji objevuje například více kontextově spjatý
přívlastek „vhodný/nevhodný“ (Schoenfeld, 1988; 1989) nebo „prospěšný/neprospěšný“,
který je již v konkrétním vztahu k tomu, nakolik prospívají preferovanému učení (Muis,
Bendixen, & Haerle, 2006). V poslední době jsou využívány výrazy zcela popisné, jako
například „více/méně konstruktivistický“ (např. Muis & Duffy, 2013; Muis et al., 2014).
Posun ve způsobech vyjadřování se o významu zjištěných hodnot reflektovala i sama
autorka původních označení (Schommer-Aikins, 2002) a v disciplínách souvisí také s respektem k legitimitě více pozic v názorech na pojetí jejich povahy (Depaepe, De Corte,
& Verschaffel, 2016).
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Tuto část je možné ve shodě se Sandovalem (2016) uzavřít tvrzením, že disciplíny
(i domény obecně) rozvíjejí své vlastní epistemologie jako odpovědi na konkrétní otázky
a problémy a praktiky, které souvisejí s jejich řešením. Jejich perspektivy se zdají souviset
jednak s obecnou povahou domény (strukturovanost, aplikovanost, Biglan, 1973a, 1973b),
ale zároveň také s nároky konkrétních úloh a kontextů (předchozí znalosti žáků, předchozí
znalosti a zkušenosti učitele apod.). Nakolik se epistemologie v jednotlivých disciplínách
od obecných pojetí skutečně odlišuje a do jaké míry nabývá jenom konkrétních podob, je
otázka, kterou se budeme zabývat v další části.
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Doménová (ne)specifičnost osobní epistemologie
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Podnětů pro úvahy o doménové specifičnosti bylo několik a některé z nich již byly naznačeny v předchozím textu. Patří k nim odlišná povaha disciplín, která vytváří odlišné rámce
pro hodnocení znalostí a způsobů poznávání. Dalšími zdroji těchto úvah byla doménová
specifičnost v příbuzných oblastech a potíže s potvrzením dimenzionality konstruktu na
obecné úrovni.
Empirické poznatky o procesech učení obecně naznačují jejich senzitivitu k vlivu kontextuálních faktorů (Lambert & McCombs, 1998), přičemž akademické domény jsou
jedním z nich (Buehl, Alexander, & Murphy, 2002). Doménová specifičnost byla prokázána například v oblasti motivace studentů, například v případě self-efficacy (Bandura,
1997), které se vztahuje ke konkrétním úkolům (dokončování úkolu) nebo k oblastem
učení. Rovněž konstrukty jako „očekávaná hodnota“ (expected value) nebo „sebepojetí“
(self-concept) byly studovány z doménově specifické perspektivy (Marsh & Yeung, 1998;
Wigfield et al, 1991).
Zohlednění oborových specifik se ukázalo jako užitečné také v návaznosti na opakovaná selhání výzkumníků v doménách v potvrzování platnosti epistemických dimenzí na
obecné úrovni. Při hledání důvodů pro tyto nálezy hrála důležitou roli myšlenka, že studenti při odpovídání na obecně formulovaný dotazník vycházejí z vlastních zkušeností formovaných v různých doménách, jejichž charakter se může lišit (Buehl, Alexander, & Murphy,
2002). Učení se cizojazyčné slovní zásobě a matematickým operacím předpokládá díky
odlišné povaze disciplíny jiné postupy při poznávání a tyto odlišné zkušenosti mohou vést
studenty k odlišnému uvažování také o obecné povaze znalostí i způsobech poznávání.
V této souvislosti bylo některými autory například výzkumně potvrzeno, že studenti více
strukturovaných (tj. tvrdých) disciplín, jako je například matematika, vnímali znalosti
jako více jisté a integrované a přijímali experty jako významný zdroj znalostí v porovnání
se studenty méně strukturovaných domén, například historie (Paulsen & Wells, 1998).
Ke zkoumání doménové specifičnosti a jejího vlivu na epistemická přesvědčení je využíváno dvojího typu výzkumného designu: porovnávání epistemických přesvědčení studentů
různých oborů (tzv. between-subject design) a porovnávání epistemických přesvědčení
studentů v rámci více různých předmětů (tzv. within-subject design). První přístup sesku-
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puje studenty z různých specializací nebo disciplín a hledá interindividuální odlišnosti
v dimenzích epistemického poznávání mezi skupinami disciplín. Paulsen a Wells (1998)
například s využitím dotazníku obecných epistemických dimenzí od Schommerové (EBQ,
1990) tímto způsobem hodnotili epistemická přesvědčení 290 vysokoškolských studentů
různých disciplín. Porovnání studentů čistých a aplikovaných disciplín potvrdilo statisticky
signifikantní rozdíly na dimenzi „jednoduchá znalost“ a „rychlé učení“. Studenti „čistých“
disciplín v porovnání se svými kolegy z aplikovaných domén méně často vnímali znalosti
jako „jednoduché“ a „jisté“ a učení jako „rychlé“. Studenti, jejichž obor spadal do „čistých“
a zároveň „měkkých“ disciplín (sociální vědy, psychologie, filozofie), vnímali v porovnání
se všemi ostatními méně často znalosti jako „jisté“. Podobně Karseth a Solbrekke (2006)
realizovali rozhovory s norskými studenty psychologie a práva a zjistili odlišnosti v jejich
pojetích učení: studenti práv měli tendenci vnímat svůj úkol jako učení se správné právní
metodě, zatímco studenti psychologie zdůrazňovali porozumění vícečetným teoretickým
perspektivám.
Výzkumný design založený na porovnání studentů v rámci více předmětů (within-subject design) pátrá po intraindividuálních odlišnostech, a klade si tak otázku, zda se
liší přesvědčení studentů napříč různými předměty. Tento design při hledání odpovědi
na otázku doménové obecnosti/specificity použila ve svých dvou studiích Schommerová
(Schommer & Walker, 1995; Schommer-Aikins, Duell, & Barker, 2002).
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V roce 1995 provedla Schommerová s Walkerovou první experiment, v němž si kladla otázku: Mají studenti stejná epistemická přesvědčení napříč různými obsahovými doménami?
Studenti odpovídali dvakrát na tentýž dotazník (Schommer, 1990), přičemž byli instruováni,
aby měli pokaždé na mysli konkrétní, studovanou disciplínu, jednou matematiku a podruhé
sociální vědy. Autorky studie použily tři indikátory k posouzení vztahu mezi doménami:
korelace příslušných epistemických přesvědčení mezi doménami, shodu mezi doménami
na úrovni epistemického uvažování při práci s textem a mezidoménovou shodu v predikci
výkonu v porozumění textu.
V prvním experimentu zjistily, že příslušná epistemická přesvědčení v obou předmětech byla vzájemně dobrými prediktory; tj. například přesvědčení studentů o „jednoduché
znalosti“ v sociálních vědách byla nejlépe predikována jejich příslušnými přesvědčeními
v matematice. U většiny studentů našly konzistentní přesvědčení mezi disciplínami, konkrétně v případě „jisté znalosti“ to bylo u 68 % a v případě „rychlého učení“ u 79 % studentů.
Ve druhém experimentu byly stejné podmínky doplněny o kontrolní skupinu respondentů, která dotazník vyplňovala také dvakrát, ale vždy pro stejnou doménu (sociální vědy).
Korelace mezi odpovídajícími epistemickými přesvědčeními v obou předmětech byla u experimentální skupiny opět mnohem vyšší nežli korelace mezi ostatními epistemickými
přesvědčeními. U kontrolní skupiny ale, v rozporu s očekáváním autorek, byly v případě
některých dimenzí („vrozená schopnost“ a „rychlé učení“) korelace v čase (test–retest korelace) porovnatelné s korelacemi ve skupině experimentální. Tato zjištění autorky uzavřely
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tvrzením, že ačkoli jsou epistemická přesvědčení u studentů napříč disciplínami obdobná,
nebyla podpořena silná doménově nezávislá hypotéza (Schommer & Walker, 1995).
Výsledky predikce výkonu v testech rovněž naznačovaly shodu mezi doménami: výkon
v testu sociálních věd byl nejlépe predikován přesvědčeními „jisté znalosti“ v sociálních
vědách i v matematice: čím méně studenti věřili v „jistou znalost“, tím lepší byl jejich výkon. Výkon v testu z matematiky byl nejlépe predikován přesvědčením o „jednoduché
znalosti“ v matematice i přesvědčením o „jednoduché znalosti“ v sociálních vědách: čím
méně studenti věřili v „jednoduchou znalost“, tím lepší byl jejich výkon. Schommerová
s Walkerovou (1995) tak dospěly k celkovému závěru, že epistemická přesvědčení jsou
mírně doménově obecná.
Vzhledem ke kritice směřované na výběr porovnávaných domén (matematika i sociální
vědy se v rámci Biglanovy klasifikace liší jenom málo na dimenzi „čistá–aplikovaná“), autorky
v dalším experimentu porovnávaly matematiku, sociální vědy a ekonomiku (Schommer-Aikins et al., 2002). Navzdory očekáváním, že korelace mezi matematikou a ekonomikou
budou slabší nežli mezi matematikou a sociálními vědami, opak byl pravdou. To utvrdilo
Schommerovou v názoru na existenci doménově obecných epistemických přesvědčení
a vedlo ji k návrhu, aby namísto otázky po doménové specifičnosti byla zkoumána otázka
po „šíři platnosti obecných epistemických přesvědčení“ (Schommer-Aikins, Duell, & Barker,
2002, s. 363).
V jiné studii Buehlová, Alexanderová a Murphyová (2002) hodnotily doménově specifická
přesvědčení u studentů ve dvou disciplínách, v matematice a dějepisu. Použily modifikovanou verzi Schommerové dotazníku EBQ (1990), avšak počáteční výsledky nepotvrdily
čtyřfaktovorou strukturu dotazníku, což autorky interpretovaly jako důsledek rozdílů v přesvědčeních studentů o povaze obou předmětů.

Příklad

(c

)

Dotazník EBQ (Schommer, 1990) se v souladu s původními předpoklady autorů (Perry, 1970;
Schommer, 1990) zaměřoval na vysoce obecná tvrzení (např. „Pravda je neměnná“), přičemž
pouze některá z nich se vztahovala ke studijnímu kontextu („Učitelé by měli vědět, co je nejlepší metoda, zda přednáška, nebo diskuse v malých skupinách“), a proto se v následujících
několika studiích autorky zaměřily na modifikaci jeho dimenzionality. Výsledný instrument
nazvaný Dotazník doménově specifických přesvědčení (DSBQ; Buehl, Alexander, & Murphy, 2002) obsahoval pro každou doménu (matematiku i dějepis) dvě identické dimenze,
„potřeba úsilí v matematice/dějepisu“ a „integrace informací a řešení problémů v matematice/
dějepisu“. Na rozdíl od dotazníku EBQ, na nějž studenti odpovídali na pětibodové Likertově
škále, dotazník DSBQ škálu možných odpovědí rozšířil na deset. Ukázku položek doménově
specifického dotazníku obsahuje tabulka 6.

————————————————— 47 ———

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 47

16.12.2019 16:30:07

Tab. 6 Dotazník doménově specifických přesvědčení (DSBQ)

Potřeba úsilí
v matematice/dějepisu

5

Integrace informací
a řešení problémů
v matematice/dějepisu

6

Příklad dotazníkových položek
Zopakování si látky probírané ve třídě pomůže studentovi při učení se
matematiky/dějepisu.

g

N*

R: Úspěšnost studentů v matematice/dějepisu nemá souvislosti s tím, jak těžce
pracují.

hi
n

Dimenze

Mezi matematikou/dějepisem a dalšími předměty existují vztahy.

Je ztrátou času pracovat na problému (z matematiky/dějepisu), který nemá
jednu jasnou odpověď.

* Počet položek odpovídá počtu pro každý předmět.

lis

Zdroj: volně dle Buehlové, Alexanderové a Murphyové (2002).

P
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V průběhu tří studií Buehlová s kolegyněmi (2002) potvrdily faktorovou strukturu
tohoto 22položkového instrumentu (viz tabulka 6) a získaly doklady o přítomnosti doménově specifických přesvědčení o povaze znalostí v matematice a dějepisu, a to v obou
dimenzích. Studenti v matematice více než v dějepisu věřili, že je při studiu třeba „úsilí“
a že matematické znalosti jsou více „integrované“. Autorky však zároveň konstatovaly
významné mírné vztahy mezi epistemickými přesvědčeními v obou disciplínách, což
podle nich doložilo současnou přítomnost jak doménově specifických, tak i obecných
epistemických přesvědčení.

G
ra
da

Obecná i doménově specifická přesvědčení

(c

)

Podobně jako to bylo demonstrováno na několika příkladech výše, většina studií doložila
přítomnost jak doménově specifických, tak i obecných epistemických přesvědčení. Několik autorů provedlo syntézu studií doménové specifičnosti versus obecnosti a dospěli ke
shodnému závěru, že existuje dvojí úroveň epistemických přesvědčení (Hofer, 2000; Muis,
Bendixen, & Haerle, 2006; Depaepe, De Corte, & Verschaffel, 2016). Depaepe s kolegy
(2016) v přehledové studii konstatují, že potvrzení jak doménově specifických, tak i obecných epistemických přesvědčení souvisí s použitým nástrojem. Sandoval (2016) soudí, že
obecné dimenze mohou mít v různých disciplínách různé projevy – přesvědčení o „jisté
znalosti“ se v přírodních vědách projevují teoretickým modelem povahy pozorování a tím,
že některé výroky jsou považovány za jistější nežli jiné (Lederman, 2007; Osborne et al.,
2003), v dějepisu souvisí „jistota znalostí“ se vzdáleností mezi současností a minulostí
(VanSledright & Maggioni, 2016) a v matematice jsou otázky „jistoty znalostí“ vztaženy
k tomu, zda jedinec věří, že matematické postupy jsou dané, nebo utvářené (Depaepe,
De Corte, & Verschaffel, 2016).
Muisová s Bendixenovou a Haerlovou (2006) ve snaze interpretovat tato zjištění nabídly dvě možná vysvětlení. Jedním z nich je předpoklad, že použité instrumenty selhaly
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v registraci rozdílů, což však považovaly za slabý argument. Jako druhé možné vysvětlení
uvedly, že identifikované shody a zároveň rozdíly mohou být funkcí jedincovy vývojové
úrovně. Upozornily, že na základě empirických zjištění studenti obvykle nevykazují výrazné rozdíly podél týchž dimenzí napříč různými doménami, ale jejich přesvědčení se
v závislosti na doménách odlišují v jemných, byť ve statisticky významných způsobech.
Na podporu porozumění tomuto stanovisku se odkázaly k vývojovému modelu Bendixenové a Ruleové (2004), který předpokládá reciproční kauzalitu mezi epistemickými
přesvědčeními jedince a různými kontexty, a navrhly teoretický rámec nazvaný teorie
integrovaných domén v epistemologii (TIDE) zahrnující různé úrovně kontextuality
a epistemických přesvědčení (schéma 3). Jeho podstatou je vysoká komplexnost podmínek
a sociální konstruovanost epistemických přesvědčení, jejichž vývoj je podle autorek funkcí
interakcí jedince se sociálním prostředím (viz zakotvenost v sociokulturním kontextu,
Jehng, Johnson, & Anderson, 1993).
Sociokulturní kontext
Akademický kontext
Vyučovací kontext
1
A
Doménově
speciﬁcká
beliefs

ub

3

Doménově
speciﬁcká
beliefs

2

P

Doménově
speciﬁcká
beliefs

B

G
ra
da

Akademická beliefs

C

Obecná beliefs

D

Vývoj epistemických přesvědčení v čase

(c

)

Legenda: 1 – podobnosti a rozdíly napříč doménami; 2 – obdobná epistemická dimenzionalita;
3 – sociokulturní a environmentální vlivy; A – doménově speciﬁcká úroveň; B – akademická úroveň;
C – obecná úroveň; D – vývojová perspektiva

Schéma 3 Teorie integrovaných domén v epistemologii
Zdroj: Muis, Bendixen, Haerle (2006, s. 30).
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Epistemická přesvědčení, která jsou obvykle v akademickém kontextu měřena, jsou
tedy součástí mnohem širších, obecnějších epistemických přesvědčení. Autorky odkazují
k výzkumům Schommerové (1990) a v souladu s ní zvažují dva hlavní vlivy formující
epistemická přesvědčení jedinců, výchovu v rodině a vzdělávání. Zatímco výchova se
podílí na formování jedincových obecných epistemických přesvědčení, vzdělávání přebírá
dominanci jako činitel ovlivňující jedincova akademická epistemická přesvědčení, přičemž
veškeré interakce jsou zakotveny v širším společenském kontextu a mají charakter kauzální
reciprocity. Tato zakotvenost je zároveň základem reciprocity mezi jedincovými obecnými epistemickými a akademickými přesvědčeními a různými kontexty. Změny v širších
kontextech mohou hrát úlohu v rekurzivním vývoji epistemických přesvědčení jedince,
což je v souladu se zjištěními jiných autorů (Chandler, Hallett, & Sokol, 2002) i s pojetím
vývoje jako spirály (Bendixen & Rule, 2004).

ub

Hodnoty na dimenzích a jejich význam

(c

)
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V návaznosti na výše zmíněné odlišnosti v epistemické povaze disciplín přinesly výzkumy
doménové specifičnosti doklady o tom, že disciplíny se zároveň liší v hodnoceních toho,
které epistemické postoje jsou považovány ve vztahu k řešení jim charakteristických problémů za prospěšné (sofistikované).
Bylo zjištěno, že tyto rozdíly souvisí se způsobem, jakým jsou akademické domény
strukturovány, tj. s jakými typy problémů nebo úloh pracují (Muis, Bendixen, & Haerle,
2006). V rámci dobře strukturovaných, tj. tvrdých domén (matematika, fyzika) mají problémy často jasná řešení, odvozená od algoritmických postupů, zatímco v případě méně
strukturovaných, tj. měkkých věd (dějepis, literatura) jsou problémy řešeny převážně skrze
heuristické procedury, které pomáhají, ale nezajistí dobrý výsledek (VanSledright, 2002).
Rozdíly v povaze disciplín jsou také často svázány s odlišným typem pedagogiky (Muis,
Bendixen, & Haerle, 2006). Studie doménové specifičnosti potvrdily, že studenti z tvrdých
domén více věří, že znalosti jsou „jisté“ a „jednoduché“, a jsou ochotni více spoléhat na
experty jako na „zdroje znalostí“ a „odůvodňování vědění“, což je z obecně epistemického
hlediska považováno za naivní.
Nedávný výzkum naznačuje, že zdrojem odlišností v nahlížení na znalosti a poznávání
nemusí být jenom „pravidla disciplíny“ nebo vyučovacího přístupu učitele, ale také kontext
konkrétních podmínek v rámci řešeného úkolu. Následující série studií demonstruje, jak
v situacích konkrétních úkolů a podmínek na straně žáků nelze vystačit s obecně platnými epistemickými dimenzemi a že se v těchto situacích mohou jako prospěšnější jevit
epistemická přesvědčení obecně považovaná za naivní.
Bråten se svými kolegy realizovali v rámci norského výzkumného programu několik
studií zaměřených na souvislosti osobní epistemologie s porozuměním mnohočetným
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textům čtených online11 u středoškoláků. Po vzoru Greena a kolegů (2008) operacionalizovali pro tuto konkrétní úlohu epistemické aspekty pouze jako odůvodňování znalostí.
Greene s kolegy (2008, 2010) navrhli zohlednit více forem odůvodňování a rozdělili je
do dvou dimenzí, odůvodňování autoritou (pomocí externích znalostí od učitelů nebo
z knih) a osobní odůvodňování (prostřednictvím vnitřních zdrojů, jako jsou „pocity
v břiše“ nebo předchozí znalosti), k nimž norský kolektiv pro zkoumání porozumění při
čtení mnohočetných textů doplnil ještě dimenzi odůvodňování pomocí mnohočetných
zdrojů (Ferguson et al., 2013).
V jedné ze studií Fergusonová a Bråten (2013) zkoumali vztah mezi preferencemi ve
způsobech odůvodňování znalostí studentů při čtení mnohočetných textů o kontroverzních tématech ve zdravotnictví a kvalitou porozumění těmto textům. Navzdory obecnému
předpokladu o sofistikovanosti osobního odůvodňování znalostí pro kvalitu učení a učebních výsledků dospěli autoři k překvapivému zjištění, že k největšímu úspěchu v porozumění mnohočetným textům vedlo odůvodňování s oporou o autoritu, a naopak studenti
využívající osobní odůvodňování byli v porozumění textům úspěšní nejméně. Výsledky
autoři interpretovali jako související s nízkou úrovní předchozích znalostí studentů k tématu a pro potvrzení tohoto předpokladu realizovali další studii.
V této studii Fergusonová a Bråten (2013) zvolili osobně orientovaný přístup a s využitím shlukové analýzy vytvořili profily ze čtyř individuálních charakteristik: míra původních znalostí v oblasti a tři výše zmíněné dimenze odůvodňování znalostí, vztahující se
k porozumění mnohočetným textům hodnocených před jejich přečtením a po něm. Shluková analýza rozdělila studenty na základě těchto charakteristik do dvou profilů: 1. nízké
původní znalosti v tématu a disciplíně spolu s vysokým přesvědčením o „osobním odůvodňování“; 2. vysoké původní znalosti současně s nízkým přesvědčením o „osobním
odůvodňování“. Po přečtení textů většina studentů vykazovala vyšší znalosti o tématu
a nižší přesvědčení „o osobním odůvodňování“, které bylo kombinováno buď s vysokým
přesvědčením o „odůvodňování autoritou“, anebo s „odůvodňováním mnohočetnými
zdroji“. Nejhorší porozumění textům vykazovala skupina studentů s nízkými znalostmi
a vysokým přesvědčením o „osobním odůvodňování“, lépe na tom byli studenti s vysokými znalostmi spoléhající na „autoritu“ a nejlépe v porozumění skórovali studenti
s vysokými znalostmi a s důvěrou v mnohočetné zdroje. Studie tak doložila, že v situacích, kdy studenti nemají znalosti, je ve vztahu k porozumění textu prospěšnější se
spoléhat na vnější zdroje. V další studii Bråten s kolegy (2014a) potvrdili, že přesvědčení
o odůvodňování mnohočetnými zdroji úzce souvisela s dalšími proměnnými, jako bylo
„úsilí“, „hlubší úroveň zpracování“ a „situační zájem o texty“. Následující studie tohoto
kolektivu (Bråten et al., 2014b) ukázala, že získané výsledky o způsobech odůvodňování
11

Porozumění mnohočetným textům (multiple-text) se zaměřuje na způsoby, jakými jedinci integrují informace
z různých materiálů, které vyjadřují odlišné, dokonce i protichůdné perspektivy (Bråten et al., 2011). V době
snadného přístupu k informacím, kdy je kladen důraz na rozhodování, na které z nich se mohou jedinci spolehnout, stoupá mezi výzkumníky zájem o studium porozumění mnohočetným zdrojům a epistemické poznávání
s tím související.
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při čtení mnohočetných textů není možné zobecnit napříč různými etnickými a kulturními
prostředími. Autoři testovali shodu ve dvou etnických skupinách (norské a minoritní)
a zjistili odlišné výsledky. Zatímco u minority byly zjištěny signifikantní pozitivní vztahy
mezi „odůvodňováním autoritou“ a porozuměním a negativní vztahy mezi „osobním
odůvodňováním“ a porozuměním, u majority tyto vztahy nebyly potvrzeny. Tato zjištění
dokládají vysokou senzitivitu způsobů odůvodňování a studentových znalostí k širšímu
kontextu podmínek a na nutnost obezřetnosti při generalizování výsledků nejenom na jiné
disciplíny, ale rovněž na širší populace, kontexty a úlohy. Kromě odlišností povahy disciplín existuje tedy specificita situační a úkolová, kdy obecné pojetí osobní epistemologie
nemusí platit. Poznávání tak může být ovlivněno nejenom samotnou povahou disciplíny
nebo úrovní dosavadních znalostí studentů, ale i kulturními hodnotami. V jedné studii
Gottlieb a Wineburg (2012) ukázali, že poznávání historiků, obzvláště kritéria používaná
pro hodnocení výroků a důkazů, závisí na vztahu mezi dokumentem a hodnotami a závazky historika. Stejní historici mohou měnit své myšlení při přechodu od různých pasáží
a obsahů v rámci téhož textu.
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Rozvoj výzkumu osobní epistemologie v doménách rozšířil stávající poznatky o důraz na
citlivost osobně epistemických charakteristik vůči kontextuálním proměnným a zdůraznil
potřebu studovat tento konstrukt v kontextu působících podmínek a hodnot. Růst oblastí
a témat, v nichž jsou epistemické aspekty sledovány a využívány, vede zároveň v posledních
letech autory k úvahám nad otázkami ohraničení konceptu (Alexander, 2016; Greeno,
2015).

2.4

Modely inspirované filozofií

(c

)

Tradiční filozofie je jedním ze základních kamenů, na němž konstrukt osobní epistemologie stojí a jehož vliv, především v oblasti psychologického výzkumu (Barzilai & Weinstock,
2015; Muis & Duffy, 2013), stále trvá. V relativně nedávné době nabídla jiná oblast filozofie nové podněty, které se ukázaly jako přínosné především v doménách. Naturalizovaná epistemologie je jednou z oblastí filozofie, jejíž příznivci (Goldman, 1994; Kitcher,
1993; Kornblith, 1985; Quine, 1969) začali před deduktivním teoretizováním o znalostech
preferovat využívání nových zjištění z psychologie a ostatních věd a zkoumání reálných
procesů poznávání, které jsou uplatňovány při utváření a hodnocení znalostí expertů, ale
i laiků. Namísto abstraktních a obecně platných otázek se tito vědci zajímají o konkrétní,
společensky významné otázky související se způsoby zdůvodňování rozhodovacích procesů, např. rozhodovací procesy astronomů, které vedly ke změně statusu planety Pluto
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na planetku. Naturalizovaná epistemologická perspektiva se často prolíná se sociální
epistemologií (Fuller, 1988), která studuje, jak je znalost konstruována, zdůvodňována
a komunikována uvnitř a mezi komunitami, například společenstvími, která spojují konkrétní epistemické praktiky vztahující se k šíření a utváření znalostí (např. peer review),
nebo jak jsou epistemické praktiky osvojovány a přijímány lidmi z těchto komunit (Goldman, 1999; Kelly, 2014).
Tyto filozofické myšlenky ovlivnily jak některé modely epistemického poznávání v disciplínách (např. Hammer & Elby, 2002), tak i modely situovaného poznávání (Chinn,
Buckland, & Samarapungavan, 2011). Naturalizovaná epistemologie je také používána
jako argument pro rozšiřování konceptu epistemického poznávání ve výzkumu, který
byl původně zaměřen pouze kognitivně (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011),
a motivuje ke studiu specifických způsobů epistemické kognice v konkrétních kontextech,
obzvlášť v učení se v rámci disciplín (Kelly, 2016) a v expertní praxi (Samarapungavan,
Westby, & Bodner, 2006).
Příkladem modelu epistemického poznávání inspirovaného filozofií, který vznikl v disciplínách a výrazně se odlišuje od dosavadních pojetí, je teorie epistemologických zdrojů
(Hammer & Elby, 2002). Jeho autoři vyšli z Minského (1986) kritiky unitárních ontologií
(single-agent fallacy)12 a navrhli ontologicky odlišný přístup k povaze osobní epistemologie.
V rámci své kritiky se Hammer a Elby (2002) staví zejména proti dvěma předpokladům
o unitaritě – proti epistemickým teoriím vystavěným na výzkumu konceptuálního porozumění (např. Hofer & Pintrich, 1997) a proti pojetím osobní epistemologie jako atributu
blízkému stylům nebo osobnostním rysům. Oba předpoklady postulují konzistenci epistemických přesvědčení napříč odlišnými kontexty, což se podle autorů ukázalo jako silně
nepravděpodobné. Pojetí opírající se o teorie konceptuálního porozumění a teorie epistemických přesvědčení označili za nedostatečně vystihující podstatu osobní epistemologie.
Autoři se také vyslovili proti nutnosti odstraňovat chybná přesvědčení (misbeliefs)
a nahrazovat je sofistikovanějšími konstrukty. Toto pojetí podle nich opomíjí potenciál
dosavadních přesvědčení jako zdroje přispívajícího k vývoji expertního pojetí. Unitární
pojetí epistemických přesvědčení zároveň podle autorů předpokládá obecnou platnost
napříč kontexty a dále konzistenci přesvědčení s chováním, přičemž ani jeden z těchto
předpokladů nebyl empiricky potvrzen.
Zdrojem inspirace pro tuto novou teorii byla diSessova (1993) teorie fenomenologických elementů (phenomenological primitives neboli p-prims), která předpokládá elementy
vhodně přispívající k sofistikovanému (expertnímu) porozumění. P-prims jsou jednotky,
které pohánějí akci a udržují ji v chodu. Podle autorů jsou menšími, avšak zároveň i obecnějšími elementy v porovnání s unitárními koncepcemi. Ontologie p-prims má dle autorů
několik výhod v porovnání s ontologií koncepcí. Jednak poskytuje teoretickou strukturu
zohledňující senzitivitu ke kontextu studentova uvažování, protože různé p-prims mají
12

S touto kritikou byla v souladu také Dennettova (1991) kritika předpokladu, že ptačí hejno má jednoduchý centrálně organizující zdroj.
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zdroje pro porozumění obecné povaze znalostí a tomu, odkud pochází, začínající
pojetím „znalosti jako věci“ (Lakoff & Johnson, 1980);
zdroje pro porozumění epistemologickým aktivitám a formám, jako je „brainstorming“, „seznamy“, podobně jako „epistemické hry“ a „epistemické formy“ rozvinuté
Collinsem a Fergusonem (1993);
zdroje pro porozumění stanoviskům, která může člověk zaujímat ke znalostem, jako
je „pochybnost“ nebo „přijetí“.
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různou pravděpodobnost, že budou aktivovány za odlišných podmínek. Dále poskytují
ohled na produktivní kognitivní zdroje, z nichž mohou studenti konstruovat adekvátnější porozumění. Vývoj k expertní znalosti zahrnuje modifikování toho, které p-prims
aktivovat v jakých situacích, spíše nežli odstraňování p-prims a jejich nahrazování jinými
strukturami, jak tomu bylo v případě koncepcí.
Ontologie zdůrazňuje možnost velmi rychle měnit způsoby, jakými se studenti účastní
výuky. Nejde však o chování globálně platné napříč kontexty a situacemi, nýbrž o lokální změnu, k níž dochází v produktivním epistemologickém kontextu. Tyto úvahy vedly
Hammera a Elbyho (2002) k předpokladu, že existuje modus, který je studentům dočasně
přístupný a umožňuje jim do něho vstoupit (aktivovat jej). Tyto mody podle nich vysvětlují
osobní epistemologii adekvátněji.
Epistemologické zdroje vymezili Hammer a Elby (2002) jako zdroje, které jsou přirozeně využívány ve známých okolnostech. Mají pravděpodobně vývojový původ a vyvíjí
se stále. Autoři pojmenovali několik kategorií těchto zdrojů, které však formovali jako
příklad, nikoli jako neměnné entity:

(c

)

Jejich teorii je možné spojovat s konekcionistickými modely mysli, které poskytují alternativní pohled na povahu mysli v procesech poznávání. Její ontologie přináší důsledky
jak pro vyučování, tak i pro výzkum. Epistemické poznávání je nahlíženo jako zakotvené
v kontextu a konkrétní kultuře, přičemž transfer mezi kulturami může být problematický.
Tato zjištění zároveň zpochybňují v předchozím oddíle reflektovanou absolutně platnou
vývojovou hierarchičnost epistemických přesvědčení a jsou podporou pro důraz na specificitu a kontextovou i situační zakotvenost epistemického poznávání, rozvíjenou zejména
v doménách (Hammer & Elby, 2002; Elby & Hammer, 2010).
Tradiční čtyřdimenzionální pojetí osobní epistemologie odmítli také Greene a kolegové
(Greene, Torney-Purta, & Azevedo, 2010), kteří zdůraznili, že větší pozornost by měla
být věnována dimenzi „odůvodňování“, která si podle nich jako jediná zaslouží označení
„epistemická“, zatímco dimenze „jistota“ a „jednoduchost znalostí“ označili za spíše ontologické a odmítli je do osobní epistemologie zahrnout. Následně Greene a kolegové (2010)
navrhli, že různé formy odůvodňování by měly být rozděleny do oddělených dimenzí,
protože jedinec může dávat přednost jedněmi před druhými. Rozlišili „odůvodňování
autoritou“, zahrnující externí zdroje znalostí, a „osobní odůvodňování“, tj. odůvodňování prostřednictvím vnitřních zdrojů, jako jsou „pocity v břiše“ nebo předchozí znalosti
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Epistemické cíle a hodnoty představují rozšíření původního rámce:
● Epistemické cíle se vztahují ke zjišťování věcí a k jejich chápání a autoři rozlišili
několik jejich typů (např. získat pravdivé, odůvodněné přesvědčení, které přesně reprezentuje určité aspekty světa nebo porozumění, lišící se od znalostí). Epistemické
cíle jsou považovány za centrální komponenty, protože determinují, zda bude další
poznávání klasifikováno jako epistemické, nebo nikoli. Jejich zohlednění umožňuje
výzkumníkům lépe predikovat procesy učení.
● Epistemické hodnoty určují, co si lidé volí jako cíle. Různí lidé mohou mít různé
preference epistemických cílů, pro některé mohou být cenné jiné cíle nežli pro jiné.
Struktura znalostí a ostatních epistemických výsledků, komponenta porovnatelná se
strukturou znalosti od Schommerové (1990) nebo Hoferové a Pintricha (1997). Nový
rámec však zahrnuje také strukturu ostatních výsledků epistemického poznávání, jako
jsou například „vysvětlení“. Nejde tedy jenom o jednoduchou dimenzi, ale o jejich
mnohočetné charakteristiky.
Zdroje, odůvodňování a epistemická stanoviska představují shluk propojených kognic, které jsou vztaženy ke zdrojům, odůvodňování znalostí a stanoviskům zaujímaným ke znalostním výrokům (např. „pochybnost“ nebo „důvěra v jistotu“):
● Zdroje mohou být širšího okruhu nežli v dosavadním rámci – „perceptuální zdroje“,
„introspekce“, „paměť“, „uvažování“, „svědectví“. Rekonceptualizce zdroje autority
do konceptu svědectví je zdůvodňována zjištěními, že vědecké znalosti spočívají
z velké části na svědectví kolegů, protože čtou, slyší o více experimentech, nežli
mohou sami provést, tj. lidské svědectví spočívá převážně ve svědectví jako sociálním zdroji znalosti. Oproti tomu měla autorita jako zdroj znalostí ve stávajících
konceptualizacích naivní konotaci. Předností této konceptualizace je také možnost
interakce mezi jednotlivými zdroji, což podle autorů rovněž lépe vystihuje realitu
(například může existovat nejenom způsob využívání určitých zdrojů, ale také
přesvědčení subjektu o různých zdrojích (např. co si myslí o učebnici).
● Odůvodňování je v rámci nové konceptualizace rovněž rozšířeno a studováno na
jemnější úrovni. Dosud bylo rozlišováno pouze „odůvodňování autoritou“ versus
„osobně“, v rámci tohoto pojetí je rozlišováno „odůvodňování na základě zkušeností, „osobní odůvodňování“, „odůvodňování racionalitou“ a podobně. Důraz
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sloužící k validaci znalostních výroků). Přesvědčení o „jednoduchosti“ a „jistotě znalostí“
zahrnuli mezi ontologická přesvědčení a sloučili je do jedné dimenze. Podle nich je přesvědčení o odůvodňování znalostí funkcí ontologických přesvědčení o povaze znalostí.
S ohledem na dosavadní výsledky kvantitativních studií, které vykazují všeobecně nízkou
prediktivní validitu dosavadních konceptualizací (Schraw & Olafson, 2008), navrhli autoři
rozšířit stávající rámec osobní epistemologie o nové komponenty a zabývat se také jemnější,
kontextově specifickou analýzou epistemického poznávání. Nově navrhovaný, filozoficky
založený rámec obsahuje pět komponent:
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je kladen rovněž na pravidla odůvodňování, například používání mnohočetných
standardů při odůvodňování a jejich další, situačně prospěšné variace.
● Epistemická stanoviska jsou vyjádřením výsledků těchto procesů a v rámci tohoto
pojetí zahrnují přesvědčení o jistotě a jednoduchosti znalostí v konkrétní situaci
nebo kontextu.
Epistemické ctnosti a neřesti:
● Epistemické ctnosti představují naučené stabilní způsoby a dispozice směřující
k epistemickému cíli, které se na základě zkušenosti ukázaly jako relativně efektivní.
Příkladem může být „intelektuální opatrnost“ (Zagzebski, 1996).
● Epistemické neřesti naopak znesnadňují dosahování znalostí a porozumění a patří
k nim např. „intelektuální zbabělost“ nebo „uzavřenost“.
Spolehlivé a nespolehlivé procesy vystihují individuální přesvědčení jedinců o spolehlivosti nebo nespolehlivosti různých procesů. Jedinci se vzájemně odlišují ve svých
pojetích těchto procesů. Zatímco některým stačí důvěra v určitý typ zdrojů, jiní v rámci
těchto procesů projevují mnohem více aktivity a angažovanosti a využívají „usuzování“,
„odůvodňování na základě mnohočetných standardů“ a podobně.

P

Teoretický rámec Chinna a kolegů (2011), stejně jako teorie Hammera a Elbyho (2002),
představují důležité argumenty pro rozšiřování dimenzionality osobní epistemologie, která
byla původně zaměřena výlučně kognitivně, a podnítily studium konkrétních způsobů
poznávání ve specifických kontextech.
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)

V reakci na výše zmíněné podněty začal výzkum osobní epistemologie v nedávné minulosti mířit až na tematicky specifickou úroveň (např. druhá světová válka) nebo na úroveň
konkrétních úloh (čtení). Tento výzkum vedl k tvorbě tematicky specifických dotazníků
epistemických přesvědčení (Bråten et al., 2009; Stahl & Bromme, 2007; Trautwein & Lüdtke, 2007), ale zejména k využívání kvalitativních metod, jako je například metoda hlasitého uvažování nebo mentálního mapování (Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012; Hofer,
2004; Mason, Ariasi, & Boldrin, 2011; Mason & Boldrin, 2008; Mason, Boldrin, & Ariasi,
2010), zaměřených na hodnocení přesvědčení o specifických tématech podél vybraných
epistemických dimenzí.
Již byly zmíněny práce norských výzkumníků v oblasti čtení mnohočetných textů.
Dalšími výzkumníky, kteří přístupy inspirované filozofií využili, byly Buehlová s Fivesovou (2008, 2009). Aplikovaly jej na analýzu učitelova rozhodování při plánování výuky
a hodnocení. Konkretizaci jejich výzkumu uvedeme v páté kapitole.
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3. Osobní epistemologie
ve vztazích k jiným
konstruktům

Metody a strategie měření

P

3.1
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Kapitola přiblíží osobní epistemologii z hlediska jejích vztahů k několika dalším konstruktům z oblasti učení. Bude organizována do několika oddílů, z nichž první stručně
shrne dosavadní způsoby měření, včetně strategií používaných k testování vztahů osobní
epistemologie s jinými konstrukty, a další dva přinesou přehled hlavních zjištění o vztazích
konstruktu ke studijním výsledkům a strategiím. Poslední podkapitola nabídne pohled na
osobní epistemologii v kontextu do několika širších modelů učení (autoregulované učení,
metakognice, motivace, epistemické emoce a identita).

G
ra
da

Explorace způsobů, jakými jedinci reprezentují povahu znalostí a způsoby poznávání, je
smysluplná vzhledem k potvrzeným souvislostem s procesy a výsledky intelektuálního
vývoje (Perry, 1970) a učení (Schommer, 1990). Vztahování epistemického poznávání
k jiným konstruktům vyžaduje jeho validní a spolehlivé měření. Způsoby měření konstruktu už zčásti vyplynuly z popisu jeho konceptualizací v předchozí kapitole. Tato část, při
zachování struktury druhé kapitoly, stručně shrne přehled nejčastěji používaných metod
v rámci jednotlivých modelů.

Metody v rámci stadiálních přístupů

(c

)

Autoři stadiálních vývojových modelů (Perry, 1970; Baxter Magolda, 1992; Belenky et al.,
1986; King & Kitchener, 1994; Kuhn, 2000) využívali převážně kvalitativní výzkumnou
strategii, konkrétně interview. Rozhovory prvních výzkumníků byly fenomenologického
charakteru a dotazovaly se na široké okruhy zkušeností souvisejících se studiem (Perry,
1970; Belenky et al., 1986; Baxter Magolda, 1986).
Jiné typy rozhovorů studentům předkládaly špatně strukturované problémy, aby zachytily úroveň jejich reflektivního usuzování. Například Kingová s Kitchenerovou (1994)
použily Interview reflektivního úsudku, v jehož rámci respondentům pokládaly otázky,
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na něž neexistují jednoznačné odpovědi, například „Kdo postavil pyramidy v Egyptě?“.
Podobně se dotazovala i Kuhnová (1991), ovšem v jejím případě byly málo definované
problémy bližší reálnému životu (např. „Co zapříčiňuje, že se dětem nedaří ve škole?“ nebo
„Co zapříčiňuje nezaměstnanost?“).
Dalším metodou tohoto typu je Instrument epistemického chápání (Epistemological
Understanding Instrument – EUI) Kuhnové et al. (2000), zaměřený na hodnocení přechodu
mezi různými úrovněmi úsudku (absolutistickým, multiplicistním a evaluativistickým) napříč čtyřmi oblastmi: osobní vkus, estetické úsudky, hodnotové úsudky, pravdivost úsudků
o sociálním světě a pravdivost úsudků o fyzickém světě. Společně s otázkami týkajícími se
daných oblastí jsou respondentům pokládány epistemické otázky typu: „Může být pouze
jeden z pohledů správný, nebo by mohly mít určitou pravdivost oba?“
Vedle kvalitativních interview a diskusí nad špatně strukturovanými úlohami vzniklo
i několik metod smíšeného charakteru, které mají redukovat časovou náročnost při získávání dat. Jejich popis odpovídá podstatě metody vinět13, krátkých příběhů, které doplňují
sebeposuzující škály, aby zajistily větší objektivitu odpovědí a možnost porovnání subjektivních posuzování různých jevů. Wood se svými kolegy (2002) v tomto smyslu například
použil metodu, kterou nazval špatně strukturované scénáře. Nástroj má charakter tužka–papír a žádá účastníky, aby si přečetli krátké souhrny tvrzení odrážející různé úrovně
epistemického uvažování, zapsali vlastní odpovědi a poté na Likertově škále ohodnotili
míru, do jaké jsou nabídnuté odpovědi shodné s jejich vlastními. Masonová (2016) zmiňuje
také longitudinální studii Mansfieldové a Clinchyové (2002), které sledovaly epistemický
vývoj žáků ve věku deseti až šestnácti let. Viněty mají pomoci překonat problematiku odlišností ve stylu odpovídání jak respondentů mezi sebou, tak i respondentů v čase a zajistit
přesnější obraz o dětském uvažování.

Metody v rámci dimenzionálních modelů

(c

)

Operacionalizace osobní epistemologie prostřednictvím několika dimenzí umožnila redukovat složitost a kvantifikovat úroveň epistemického vývoje, byť tímto prostřednictvím
docházelo ke zkreslením, která byla později předmětem kritiky. Výzkumníci v rámci této
perspektivy využívají zpravidla sebeposuzující škály Likertova typu, které hodnotí míru
souhlasu s určitými tvrzeními o znalostech a poznávání.
Od publikování prvního dotazníku, Epistemological Belief Questionnaire – EBQ (Schommer, 1990),14 byly využívány jeho různé modifikace (Buehl, Alexander, & Murphy, 2002;
Kardask & Howell, 2000; Qian & Alvermann, 1995; Schraw, Dunkle, & Bendixen, 1995;
Sinatra et al., 2003), které spočívaly obvykle v redukci počtu subtestů i jejich položek.
13
14

V našich podmínkách je metoda rozvíjena v rámci pedagogického výzkumu pod názvem „ukotvující
viněty“ (Voňková, 2017).
Dotazník byl představen v předchozí kapitole.
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Kardashová a Scholesová (1996) například vytvořily zkrácenou verzi, Schommer’s 25-item
version, do níž zahrnuly pouze pět z deseti subtestů originálního instrumentu: „hledání
jednoduchých odpovědí“, „nekritizuj autoritu“, „mnohoznačné informace“, „závislost na
autoritách“ a „jisté znalosti“. Podobně Schraw, Bendixenová a Dunkle (2002) na základě
EBQ vytvořili 32položkový dotazník Epistemic Beliefs Inventory (EBI), který měří obecná
epistemická přesvědčení jedinců podél pěti dimenzí: „jednoduchá znalost“, „jistá znalost“,
„rychlé učení“, „vševědoucí autorita“ a „vrozená schopnost“.
S ohledem na potřebu měřit osobní epistemologii blíže ke konkrétním oblastem studia vzniklo rovněž mnoho verzí doménově zaměřených dotazníků. Autorkou jednoho
z prvních je Hoferová (2000), jejíž Discipline Focused Epistemological Beliefs Questionnaire
(DFEBQ) představuje sebeposuzovací dotazník o 27 položkách, které měří epistemická
přesvědčení na čtyřech „centrálních“ dimenzích osobní epistemologie z doménově specifické perspektivy, která však spočívá pouze v zahrnutí zmínky o předmětu do každé položky
(např. „pravda v tomto předmětu je neměnná“, „když si přečtete něco z učebnice tohoto
předmětu, můžete si být jistí, že je to pravda“). Z tohoto důvodu je také tento dotazník
a jeho modifikace využíván dalšími autory v jiných předmětech (Buehl & Alexander, 2001;
Buehl, Alexander, & Murphy, 2002).
Na výhody těchto přístupů k měření spočívající v rychlosti získávání velkého počtu
dat i v možnosti vztahování osobní epistemologie k různorodým fasetám akademického
učení a výkonu, jako je například čtenářská gramotnost (Schommer, 1990), řešení problémů (Schraw, Dunkle, & Bendixen, 1995), práce s textem (Kardash & Howell, 2000)
a konceptuální změna (Mason, 2003; Sinatra et al., 2003), však vrhaly stín pochybnosti
týkající se psychometrických kvalit většiny instrumentů.
Problematickou validitu dotazníků naznačila už předchozí kapitola. Projevovala se
v nemožnosti replikovat původní faktorovou strukturu, přičemž se ukázalo, že dotazníky
nezachycují všechny své dimenze stejně adekvátně (DeBacker et al., 2008). Hoferová (2004)
například došla k závěru, že sebeposuzovací povaha těchto nástrojů je vhodnější pro zachycení dimenzí týkajících se povahy znalostí (tj. „jednoduchá znalost“ a „jistá znalost“)
nežli těch zbývajících, zaměřených na povahu poznávání („způsoby odůvodňování znalostí“ a „zdroje znalostí“), které jsou natolik komplexní, že nelze spoléhat na jednoduché
škály Likertova typu. Ani přesto dotazníkem měřené dimenze „jednoduchost“ a „jistota
znalostí“ nebyly ve všech studiích konzistentní a v některých z nich se manifestovaly jako
jediný faktor (Qian & Alvermann, 1995; Schommer-Aikins, Duell, & Barker, 2002).
Další kritika se vztahovala k omezené možnosti škál Likertova typu postihnout komplexitu vývojové trajektorie. Především není možné na škálách Likertova typu spolehlivě
stanovit, co odpovídá střednímu bodu, který by měl být přechodem mezi přesvědčeními
o vnějších autoritách a přesvědčením o sobě jako zdroji vědění (Muis, Bendixen, & Haerle,
2006). Další problém spočívá v tom, že pokud respondent s položkou nesouhlasí, neznamená to, že jeho přesvědčení musí být opačné (Greene & Yu, 2014).
Dalším problémem je nízká reliabilita škál a používání spíše homogenních souborů
studentů. Greene s kolegy (2008) také upozornili na potíž s nepřesností odpovídání na
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položku, která může souviset s nedostatečnou úrovní metakognitivní angažovanosti některých respondentů. Pro tyto těžkosti někteří výzkumníci upřednostnili jiné metody. Jedněmi
z nich byly výše uvedené viněty, další metodou byl sémantický diferenciál.
Například Stahlovy a Brommovy (2007) Konotativní aspekty epistemických přesvědčení
(CAEB) jsou tvořeny páry položek vyjádřených protichůdnými adjektivy, např. přesný–
vágní, absolutní–relativní, potvrditelný–nepotvrditelný, otevřený–uzavřený, dynamický–
statický a dočasný–trvalý. Faktorová analýza 17položkové verze vyústila ve dvoufaktorové
řešení, první faktor se nazývá textura a zahrnuje položky týkající se struktury a přesnosti
znalostí, druhý faktor je označován jako proměnlivost a zahrnuje přesvědčení o jistotě
znalostí. CAEB byl použit k detekci rozdílů mezi epistemickými přesvědčeními ve třech
doménách, botanice, genetice a fyzice. Jeho výhodou je snadnější a rychlejší administrace v porovnání s jinými dotazníky. Oproti sebeposuzujícím škálám, které měří pouze
denotativní aspekty epistemických přesvědčení, se tato metoda zaměřovala také na jejich
konotativní, explicitní aspekty, přestože mezi nimi nedokáže rozlišovat (Mason, 2016).

Metody v rámci situovaných přístupů

(c

)

G
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da

P

Podle výzkumníků převážně ze vzdělávacích oblastí přírodních věd nemohou být epistemická přesvědčení studentů měřena tradičními kvantitativními metodami, protože
ty předpokládají konzistenci napříč kontexty. Proto ti z nich, kteří preferují situovanou
perspektivu, využívají pozorování vyučovacích a učebních procesů, které doplňují rozhovory (diSessa, Elby, & Hammer, 2003). Tyto metody nesměřují k postižení epistemických přesvědčení jako více méně statických charakteristik, ale jejich autentických projevů
v konkrétních kontextech a při práci na konkrétních úkolech. Pro detekci obecnějších
charakteristik by podle těchto autorů bylo třeba sledovat studenty při provádění různých
aktivit napříč doménami (Elby & Hammer, 2010). Z hlediska odlišností v aktivaci epistemických zdrojů může hrát roli například změna místa rozhovoru, osoby, která interview
vede, nebo pořadí otázek.
Dalším příkladem situovaně zaměřené diagnostiky je Chinnův model (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011), zahrnující pět komponent (viz předchozí kapitola). Jeho
autoři pro zkoumání osobní epistemologie doporučují jemnější analýzu v rámci všech
jeho složek. Mezi nimi zdůraznili např. tacitní epistemickou angažovanost, která může být
odvozena z analýzy studentových výkonů v epistemických úlohách typu artefaktů a diskurzů. Pro vysokou komplexitu tohoto pojetí však jeho autoři zároveň připouští, že vyvinout
jediný protokol pro rozhovor, který by zachycoval všechny aspekty simultánně, není reálné.
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Greene et al. (2008) souhlasí s kritiky kvantitativního přístupu k měření (Hofer, 2004b;
Muis, Bendixen, & Haerle, 2006), zejména v otázce omezené možnosti položky s Likertovou škálou měřit více než dvě perspektivy, nicméně připouští, že využívání těchto dotazníků je možné v případě velkých heterogenních souborů. Pro důkladnější zkoumání
nových způsobů, jakými studenti odůvodňují znalosti v nejrůznějších situacích, nebo
aspektů osobní epistemologie v průběhu učení však výzkumníci využívají nástroje citlivé
ke kontextovým charakteristikám, jako například protokoly hlasitého uvažování, kognitivní interview, nástroje založené na scénářích a analýza znalostních artefaktů a diskurzů.
Protokoly hlasitého uvažování jsou metody detekující epistemické poznávání v průběhu právě probíhajícího kognitivního procesu (například v průběhu vyhledávání zdrojů
na internetu nebo v průběhu hodnocení informací z mnohočetných zdrojů), při němž
jsou zkoumané osoby vyzvány, aby hlasitě vyjádřily vše, co je napadne. Metoda umožňuje
odhalit epistemická přesvědčení přímo v okamžiku jejich aktivace a zjišťovat jejich dimenzionalitu nebo vazbu na kontextuální podmínky. Některými probandy však bylo hlasité
uvažování považováno za narušující probíhající kognitivní proces úkolu (Veenman, Van
Hout-Wolters, & Afflerbach, 2006).
Protokoly hlasitého uvažování použila například Fergusonová s kolegy (2012) u středoškoláků pro bližší prozkoumání odůvodňování zdrojů v průběhu čtení mnohočetných
textů. V rámci tohoto konkrétního úkolu objevili výzkumníci verbalizace studentů vztahující se ke třem různým způsobům odůvodňování: odůvodňování autoritou („Bylo tam
zmíněné, že to nebylo publikováno, což je nedůvěryhodné“), odůvodňování osobními
faktory („Vím jen to, že jsem na takovouhle věc ještě nikdy takto nereagovala“) a odůvodňování mnohočetnými zdroji („A toto staví na jiné studii, finské, proto to vypadá
spolehlivěji“), které se staly základem tří dimenzí 18položkového, tematicky specifického
dotazníku Justification for Knowing Questionnaire (JFK-Q, 2013).
K odhalování osobní epistemologie je využívána také metoda znalostních artefaktů
a diskurzů. Sandoval (2005) například žádal studenty, aby své argumenty pro různá stanoviska nebo rozhodnutí vyjádřili písemně. Při vyhodnocování těchto dat je na základě
jeho zkušeností vhodné doplňovat je rozhovory nebo videonahrávkami, protože bez nich
je obtížné usuzovat na epistemické cíle.
Kognitivní interview jsou využívána některými výzkumníky při pilotování dotazníků ke zkoumání kognitivní validity sebeposuzovacích škál osobní epistemologie, tedy
k ověřování, zda respondent dotazníkovou položku interpretuje v souladu s výzkumníkem
(Greene, Torney-Purta, & Azevedo, 2010; Muis et al., 2014). Greene & Yu (2014) použili
této metody ke zjišťování shody mezi dimenzionalitou dotazníku a aktuálně probíhajícími
poznávacími procesy u jedinců různého věku.
Podobně jako v případě už zmíněných špatně strukturovaných scénářů (Wood, Kitchener, & Jensen, 2002) jsou také v rámci této výzkumné perspektivy využívány nástroje
obsahující popis konkrétního tématu nebo dilematu a v následujícím kroku jsou respon-

Osobní epistemologie ve vztazích k jiným konstruktům

Metody v rámci přístupů inspirovaných filozofií
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denti žádáni, aby ohodnotili míru svého souhlasu s odpověďmi na různé otázky o scénáři
(Barzilai & Weinstock, 2015). Nežádoucí vliv na výkon v tomto typu testu však může mít
předchozí znalost tématu nebo nadměrná obtížnost otázek (Mason, 2016).
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Stručný přehled různých typů metod používaných ve výzkumu osobní epistemologie
dokládá, že komplexitu konstruktu lze těžko postihnout s využitím jediné metody a u získaných zjištění je vzhledem k vysoké citlivosti konstruktu ke kontextu nutná obezřetnost
při jejich zobecňování.
V souhrnu je možné dále konstatovat, že zatímco kvalitativní nástroje byly využívány
zpravidla k hloubkové exploraci konstruktu samotného nebo k ověřování jeho předpokládané dimenzionality a dynamiky v konkrétních podmínkách a kontextech, kvantitativní nástroje typu sebeposuzovacích škál umožnily vztahování konstruktu k dalším
proměnným. Z palety využívaných analytických postupů byl dosud nejčastější korelační
přístup, hledající číselně vyjádřitelnou míru souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. K přesnějšímu popisu vztahu mezi proměnnými a k vyhodnocení jejich vhodnosti
pro predikci hodnot závislé proměnné (studijních výsledků nebo strategií) využili autoři
některých studií regresní analýzu, která navíc umožňuje analyzovat vztahy mezi závisle
proměnnou a několika dalšími nezávislými proměnnými, přičemž testuje jejich vzájemné
vlivy a rozlišuje mezi proměnnými mediujícími a moderujícími (Hendl, 2004). K ověřování faktorové struktury modelů je v posledních letech používána konfirmační faktorová
analýza a s ní související analýza strukturních modelů umožňující na základě přesnějších
a přísnějších parametrů vyslovovat závěry o počtech faktorů příslušných konstruktů, velikostech faktorových zátěží a platnosti navrhovaných modelů (Hendl, 2004). Všechny tyto
postupy přispívají k objasnění role, kterou osobní epistemologie v procesech a výsledcích
učení hraje. O syntézu těchto zjištění usilují nové teoretické modely těchto vztahů, z nichž
některé jsou stručně zmíněny v závěru tohoto oddílu.

Osobní epistemologie a studijní
výsledky

(c

)

3.2

Předpoklad o vztahu mezi osobní epistemologií a studijními výsledky je důvodem, proč je
osobní epistemologie již více než půl století studována. Vliv epistemologických přesvědčení
na procesy a výsledky učení jako jeden z prvních analyzoval Ryan (1984a, 1984b), který
na základě Perryho (1970) zjištění předpokládal, že přechod od „dualismu“ k „relativismu“ je doprovázen posunem od pojetí znalostí jako „souboru oddělených faktů“ k pojetí
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znalostí jako „propojených výroků“ a že tyto změny souvisí také se změnami ve způsobu
zpracování informací.
Schommerová objevila vztahy mezi epistemickými přesvědčeními, používanými strategiemi a studijními výsledky (1990) a potvrdila epistemická přesvědčení jako prediktor
studijních výsledků, konkrétně GPA. K podobným souvislostem dospěli i další autoři
(například Schoenfeld, 1989; Kloosterman, 1991; Koller, 2001, a Lin, 2002).
V roce 2018 shromáždil Greene s kolegy 132 neexperimentálních studií ověřujících
vztahy osobní epistemologie se studijními výsledky. Metaanalytickou procedurou, která
zahrnovala celkem 55 418 účastníků výzkumu a 752 účinků, dospěli k celkové korelaci
mezi osobní epistemologií a akademickými výsledky v hodnotě 0,162 (p < 0,001), čímž
potvrdili malou, ale významnou souvislost mezi konstrukty (Greene, Cartiff, & Duke,
2018). Studie zařazené do metaanalýzy se lišily v operacionalizaci obou konstruktů, použitých instrumentech, v úrovni specifičnosti, na níž byly konstrukty zkoumány, i v charakteristikách respondentů (věk, vzdělávací úroveň). Typickým nástrojem k měření osobní
epistemologie byl sebeposuzovací dotazník se škálami Likertova typu, jednotlivé nástroje
se však lišily v psychometrických vlastnostech. Studijní výsledky byly operacionalizovány
na různých úrovních obecnosti, od celkového průměrného váženého skóre (GPA) přes
výsledky v testech deklarativních nebo procedurálních znalostí v předmětu až po výkon
v argumentování nebo v konceptuálním porozumění.
Analýza moderátorů potvrdila, že nejsilněji s osobní epistemologií korelovaly výsledky vyjádřené jako výkon v konceptuálním porozumění nebo argumentaci v porovnání
s výsledky výkonu v deklarativních nebo procedurálních znalostech. Doklady o osobní
epistemologii jako prediktoru studijních výsledků byly nalezeny jak pro obecné, tak i pro
doménově a tematicky specifické úrovně měření, avšak korelace, v nichž specificita osobní
epistemologie odpovídala specificitě nástroje měřícího akademický výkon, byly nejsilnější.
Metaanalýza přinesla také dva neočekávané výsledky. Překvapivě a v protikladu ke
zjištěním jiných autorů (Buehl & Alexander, 2001; Greene, Torney-Purta, & Azevedo, 2010;
Hofer, 2000), nebyly potvrzeny statisticky významné rozdíly mezi doménami. Druhým,
poněkud matoucím výsledkem bylo zjištění, že osobní epistemologie predikuje akademický
výkon napříč všemi vzdělávacími úrovněmi, od základní až po vysokoškolskou, což znamená, že jeho role není klíčová pouze v období vysokoškolského studia, jak přepokládal
například Perry (1970), ale v průběhu celé školní docházky. To potvrzují některé studie,
které zjistily, že dokonce i některé malé děti jsou v adaptivních podmínkách schopny
projevovat „sofistikovaná“ epistemická přesvědčení (např. Burr & Hofer, 2002; Conley
et al., 2004); osobní epistemologie některých středoškoláků je již značně vyzrálá (Elby
& Hammer, 2010; Greene & Yu, 2014) a naopak mnoho dospělých projevuje „naivní“
epistemická přesvědčení až do zralého věku (Schommer, 1994).
Tyto výsledky vybízejí k úvahám nad adekvátností operacionalizací, a to nejen v případě konstruktu osobní epistemologie, ale také studijních výsledků. Mnozí autoři například
poukazují na to, že využívání skóre GPA může vnášet do vztahů studijních výsledků s dalšími konstrukty nejasnosti, neboť toto skóre může odrážet mnoho dalších, ve výzkumu
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nežádoucích proměnných, například studentovo sociální přizpůsobení nebo neúspěch
učitelů v uplatnění hodnocení, které postihuje smysluplné učení (Aditomo, 2017). Pro lepší
porozumění vztahům mezi osobní epistemologií a studijními výsledky je proto nezbytné
studovat mechanismy, skrze něž se osobní epistemologie na studijních výsledcích podílí.
Klíčovým mediátorem tohoto vztahu jsou studijní strategie (Schommerová, 1998), kterým
se budeme věnovat v následující části.
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Studijní strategie ve vztahu k osobní epistemologii byly dosud zkoumány většinou výzkumníků v oblasti, přičemž někteří se soustředili na obecnou (nadoborovou) úroveň
vztahu, jiní bádali v rámci konkrétních domén, nebo dokonce témat či úloh. V obecné
rovině byla osobní epistemologie často vztahována ke konstruktu přístupy k učení, který
v sobě zahrnuje jak strategie, tak i motivační komponentu a jímž se bude podrobněji
zabývat pátá kapitola. V doménách byla osobní epistemologie studována zejména v souvislosti se strategiemi používanými pro konceptuální porozumění (Beddoes, Montfort,
& Brown, 2014; Bendixen, Winsor, & Frazier, 2017; Lin & Chan, 2018) nebo s úrovněmi
používaných kognitivních operací dle Bloomovy taxonomie (Bendixen, Winsor, & Frazier,
2017), se strategiemi práce s textem (Merkt, Werner, & Wagner, 2017; Trevors et al., 2016;
Ferguson, 2015; Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012) nebo s online učením (např. Barzilai
& Zohar, 2012; Strømsø & Bråten, 2010; Greene, Muis, & Pieschl, 2010).
Tyto studie objevily značné množství vztahů konstruktu s konkrétními strategiemi
používanými v průběhu učení, například s motivačními strategiemi (Hofer, 1999; Muis
& Foy 2010), s přístupy k řešení problémů (Muis, 2008; Muis & Franco, 2010), s monitorováním porozumění (Schommer, 1990; Schommer, Crouse, & Rhodes, 1992), s metakognitivní kalibrací (Pieschl, Stahl, & Bromme, 2008; Stahl, Pieschl, & Bromme, 2006)
a s angažování se v metakognitivním hodnocení různých zdrojů (Muis, 2008; Pieschl,
Stahl, & Bromme, 2008; Mason, Boldrin, & Ariasi, 2010; Hofer, 2004; Muis & Franco, 2010;
Richter & Schmid, 2010; Stromso & Braten, 2010).
Metaanalýza empirických zjištění o vztazích mezi osobní epistemologií a studijními
strategiemi na základě 45 empirických studií potvrdila pozitivní korelaci s malou velikostí
účinku (Alpaslan, Yalvac, & Willson, 2017). Podobně jako v případě vztahů se studijními
výsledky zároveň ukázala, že osobní epistemologie ani studijní strategie s věkem přímo
úměrně nezrají a že využívání studijních strategií se může lišit napříč kulturami. U studentů ze západních zemí byla například v porovnání s Asijci objevena vyšší frekvence
autoregulačních strategií, což je v rámci těchto studií přičítáno odlišnostem kulturního
a vzdělávacího kontextu.
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Roli studijních strategií jako klíčového mediátoru vztahu mezi osobní epistemologií a studijními výsledky potvrdilo mnoho autorů, ne všichni se však zabývali otázkou, jak epistemická přesvědčení v průběhu učení působí. Jednou z autorek, které vyslovily konkrétní
hypotézy o mechanismech účinku těchto vztahů, je Schommerová (1998). Předpokládala,
že epistemická přesvědčení o povaze znalostí a vědění mají vliv na standardy pro porozumění. Má-li jedinec nevyhovující (tj. naivní) pojetí vědění a znalostí, jeho standardy
pro porozumění ho vedou k tomu, aby na otázky hledal jednoduché odpovědi a věřil, že
něčemu rozumí, i když ve skutečnosti ne tak docela. A tak například v případě, že student
věří, že znalosti se sestávají z izolovaných faktů (tzv. naivní pozice „jednoduché znalosti“),
může být přesvědčen, že memorování jejich definic je dobrou strategií pro porozumění.
Takový student se zároveň nebude angažovat v transferu znalostí, protože nevěří, že mezi
znalostmi existují vztahy, a nebude se snažit hledat alternativní řešení a různé interpretace
situací, protože ani nepřipustí, že existují. Oproti tomu věří-li student, že znalosti jsou
vysoce organizovanými a propojenými koncepty, může být pak více schopen přenášet
znalosti z jedné oblasti do druhé a aplikovat je, hledat komplexnější odpovědi a anticipovat
různá řešení (Schommer, 1998). Přesvědčení o tom, že znalosti jsou získávány „rychle“,
podle Schommerové (1998) může ovlivňovat čas, který studenti studiu a řešení problémů
věnují. Studenti se silným přesvědčením o „rychlém učení“ si mohou stanovit maximum
času, po který se v konkrétním úkolu angažují, bez ohledu na jeho komplexitu nebo obtížnost. Konečně, přesvědčení o „vrozené schopnosti“, které je v podstatě o míře schopnosti kontrolovat své učení, se podílí na interpretaci chyb a míře vytrvalosti v obtížných
situacích při učení. Studenti přesvědčení o tom, že inteligence je vrozená, mají tendenci
připisovat chyby vlastní neadekvátnosti, cítí se jimi více frustrováni a v případě obtíží se
mají tendenci vzdávat. Oproti tomu studenti silně věřící ve schopnost rozvíjet své nadání
v průběhu života mají o studium větší zájem a v případě těžkostí zapojují jiné studijní
strategie nežli vzdávání se (Schommer, 1998). Tato zjištění byla základem korelačních
studií realizovaných výzkumníky z mnoha oblastí, kteří je ve většině případů potvrdili.
Hoferová a Pintrich (1997) považovali ve shodě se Schommerovou (1998) strategie
učení za mediátory vlivu osobní epistemologie na studijní výsledky. S oporou o Dweckovou
(1986) předpokládali, že epistemická přesvědčení mohou generovat různé typy cílů pro
učení – něčemu se naučit versus demonstrovat svou kompetenci – a že tyto cíle mohou
sloužit jako vodítka pro řízenou kognici a chování. Klíčovou rolí těchto cílů je podle nich
vliv na typy učebních a metakognitivních strategií, které studenti v průběhu učení a řešení
problémů užívají a jejichž kvalita je ve vztahu se studijním výkonem. Později Pintrich
(2002b) doplnil, že osobní epistemologie může ovlivňovat studentovo myšlení a učení
více způsoby, které zahrnují řízení jejich vnímání a pozornosti ke konkrétním rysům informací, řízení zpracování a používání informací. Podobně Schoenfeld (1985) teoretizoval
epistemická přesvědčení jako faktory ovlivňující, jak studenti přistupují k učebním cílům,
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a Schommerová, Crouse a Rhodes (1992) jako faktory monitorující porozumění, plánující
řešení problémů a zajišťující pokračování v plánech.
Osobní epistemologie je tedy vztahována k motivačním, metakognitivním i kognitivním strategiím. Vzhledem ke skutečnosti, že povaha konstruktu je silně citlivá na konkrétní
situace a podmínky, stále větší část výzkumníků na konstrukt nahlíží jako na dynamické
součásti procesu učení. To inspirovalo několik výzkumníků k tomu, aby konstrukt osobní
epistemologie zasadili do existujících modelů učebních procesů. Jejich práce pomohla
lépe specifikovat roli osobní epistemologie v těchto procesech. V následující části vybrané
modely stručně představíme.

Osobní epistemologie a autoregulované učení
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Na vztah osobní epistemologie k autoregulovanému učení se zaměřila Muisová (2007). Vyšla z dostupných poznatků o charakteristikách několika modelů autoregulovaného učení
(Pintrich, 2000; Puustinen & Pulkkinen, 2001) a z některých dřívějších studií zaměřených
na zasazení osobní epistemologie do metakognice (Nelson, 1996; Paris & Winograd, 1990;
Hofer, 2004; Kitchener, 1983; Kuhn, 1999, 2000) a syntetizovala je. Ve shodě s Pintrichem
(2000) a Puustinenem a Pulkkinenem (2001) charakterizovala autoregulované učení jako:

■
■
■

)

■

proces, v jehož průběhu jedinci aktivně konstruují vlastní významy, cíle a strategie,
a to jak z vnějšího, tak i z vnitřního prostředí;
proces, v němž žáci mohou potenciálně monitorovat, kontrolovat a regulovat některé
aspekty studijního prostředí;
procesy, v jejichž průběhu si žáci pro různé fasety stanovují určité typy standardů nebo
cílů, které využívají k porovnávání výsledků v průběhu učení. Tyto standardy nebo
cíle jim pomáhají rozhodnout, zda učení probíhá zdárně a mělo by stejným způsobem
pokračovat, nebo je nutné něco změnit;
procesy, které jsou mediátorem mezi osobními a kontextuálními charakteristikami
a akademickými výsledky, ale na akademické výsledky mohou mít také přímý vliv;
procesy, které mohou být vyjádřeny několika různými fázemi a oblastmi regulace.
Typicky zahrnují čtyři fáze učení: plánování, monitorování, kontrolu a reflexi, napříč
kterými se mohou objevovat čtyři různé oblasti regulace: poznávání, motivace a afekt,
jednání a kontext (Pintrich, 2000).

(c

■
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V průběhu první fáze označované jako plánování (neboli aktivace či předvídání)
si student utváří percepce o úkolu, aktivuje informace vztahující se k příslušné oblasti
a motivační a afektivní přesvědčení ve vztahu k úkolu (pojetí vlastní účinnosti, orientace
učebních cílů, zájem, hodnota úkolu a případné další emoce, jako např. úzkost). Druhá
fáze, monitorování, představuje stanovování si cílů, jejichž součástí jsou standardy. Ty
jsou základem pro porovnávání produktů vzniklých v průběhu aktivity. K porovnávání
produktů s kritérii slouží procesy zvané monitorování. Ve fázi zvané kontrola dochází
k aplikování zvolených taktik a strategií, které mají směřovat ke stanovenému cíli. V souladu s teorií Winna a Hadwina (1998) se však nejedná o čistě kognitivní strategie, ale také
o kondicionální znalosti, tj. znalosti podmínek, za nichž lze příslušné strategie s úspěchem použít. Kondicionální znalost zajišťuje přiměřenost taktik. Po jejím zapojení se
kognitivní operace transformují a shromažďují informace. Po dokončení aplikování taktik
je generována informace do pracovní paměti, kterou Winne a Hadwin (1998) označují
jako produkt. Ta slouží ke zpětné vazbě. Prostřednictvím monitorování může student
sledovat profil produktů vytvořených v každém kroku ve vztahu k profilu cíle, a utvářet
si tak vnitřní feedback. Je-li navíc produkt pozorovatelný (např. určité chování), může
být dostupný externí feedback (např. učitel reaguje na žákovo chování). Prostřednictvím
feedbacku může student posoudit, zda stanoveného cíle dosáhl, a pokud ne, informace
z monitorování může využít pro úpravu nebo redefinování faset z předchozích fází. Může
ale také prostě postoupit do fáze 4 (Muis, 2007). Ve čtvrté fázi, označované jako reakce
neboli reflexe, dochází k evaluaci celého procesu. Probíhají různé typy reakcí a reflexí, které
jsou hodnocením úspěchů a selhání vztahujících se ke každé fázi nebo produktu vytvořenému v rámci práce na úkolu. Reakce podle Pintricha (2000) rovněž zahrnují hodnocení
výkonu na úkolu a atribuce úspěchu či neúspěchu. Také v této fázi jsou prostřednictvím
metakognitivního monitorování produkty porovnávány se standardy.
Jak vyplývá z popisu procesu, napříč čtyřmi fázemi se mohou objevovat čtyři různé
oblasti regulace: poznávání (stanovování cílů, aktivace různých typů znalostí, metakognitivní strategie, znalost a používání taktik, strategií a atribucí); motivace a afekt (přijetí
cílové orientace, soudy týkající se vlastní efektivity, hodnota úkolu, zájem, strategie pro
regulování motivace); jednání (plánování času a úsilí, monitorování úsilí a času, hledání
pomoci) a kontext (vnímání úlohy, vnímání kontextu, monitorování změn v úkolech nebo
kontextu, evaluace úkolu nebo kontextu) (Pintrich, 2000).
V souladu s autory modelů autoregulovaného učení (např. Boekaerts, 1992; Borkowski
et al., 2000; Pintrich, 2000; Schunk, 2001; Winne & Hadwin, 1998; Zimmerman, 2000) zdůraznila Muisová (2007) roli standardů v celém procesu autoregulovaného učení. Procesy
nastavování standardů v průběhu učení jsou realizovány na základě interakcí kognitivních
a afektivních faktorů, do nichž, jak Muisová (2007) předpokládá, vstupuje reciproční vliv
epistemických přesvědčení. Na základě tohoto předpokladu považuje epistemická přesvědčení za jednu z komponent kognitivních a afektivních podmínek při definování
úkolu, která vstupuje do metakognitivních procesů.
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Epistemická přesvědčení jsou tedy podle Muisové (2007) aktivována v průběhu první
fáze autoregulovaného učení, spolu s aktivací schémat pro doménové znalosti a znalosti
úkolu, a jejich aktivace je příležitostí pro ovlivnění také ostatních faset autoregulovaného
učení. Tento předpoklad Muisová (2007) dokládá mezi ostatními také výsledky vlastního
výzkumu tzv. epistemických profilů (Muis, 2008), které, jak zjistila, jsou aktivovány ve
fázi definování úkolu, a díky cyklické povaze celého regulačního procesu ovlivňují také
všechny ostatní fáze autoregulovaného učení. Vzájemně interagující aktivovaná schémata
však nemusí být vždy v souladu a jejich inkonzistence, například nesoulad mezi studentovou osobní epistemologií a epistemickou povahou domény mohou vést k omezením
v autoregulaci učebního procesu (Muis, 2007).

Fáze 1: Deﬁnování úkolu
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Schéma 4 Integrovaný model epistemických přesvědčení a autoregulovaného učení
Zdroj: Muis (2007, s. 177).

(c

Roli osobní epistemologie Muisová (2007) dále konkretizuje předpokladem, že ovlivňuje standardy, které jsou součástí multifasetových profilů o cílech (viz standard porozumění, standard cíle, standard stráveného času a úkolu ve schématu 4). Tento předpoklad
zdůvodňuje výzkumem Ryana (1984), který zjistil, že povaha a počet kritérií porozumění
predikují vývoj známek studentů. Epistemická přesvědčení tak ovlivňují jak volbu standardů pro porozumění, tak i kontrolu efektivity úsilí při zpracovávání textu. Méně kon-
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struktivní epistemická přesvědčení souvisí s pravděpodobností zapojení povrchnějších
studijních strategií typu memorizace nebo opakování, které vedou k horším studijním
výsledkům. Vztah mezi osobní epistemologií a použitými strategiemi je tedy funkcí
typu standardů stanovených pro konkrétní úkol.
Epistemické standardy podle Muisové (2007) rovněž ovlivňují metakognitivní zpracování při dokončování úkolu. Své stanovisko dokládá opět mnoha teoretickými i empirickými zjištěními. Winne a Hadwin (1998) například předpokládali, že epistemická
přesvědčení jsou jedním konkrétním typem informace v obecných znalostech, který slouží
jako vstup do automatického usuzování o stavu učení. Protože automatické usuzování
utváří informace pro strategické zpracování, je možné předpokládat, že epistemická přesvědčení o učení ovlivňují studentovy metakognitivní studijní strategie. Muisová (2007)
dále předpokládá, že epistemická přesvědčení ovlivňují nejenom standardy typu porozumění, cílů, času věnovanému úkolu, ale také epistemické standardy stanovované
pro učební úlohy, například zda jde o asimilaci, akomodaci nebo o konceptuální změnu
(Sinatra & Pintrich, 2003). Studenti si stanovují epistemické standardy, které ovlivňují
rozsah, do něhož se angažují v metakognitivních procesech. Z empirických zjištění podporujících tento předpoklad Muisová zmiňuje například studii Hoferové (2004), která
metodou protokolů hlasitého uvažování sledovala epistemickou metakognici studentů při
online vyhledávání pro simulované úlohy z přírodních věd. Zjistila, že méně sofistikovaná
přesvědčení na dimenzích „jistota“ a „jednoduchost znalostí“ vedla studenty k angažování
se pouze ve zběžném vyhledávání zdrojů, které vyústilo v malé metakognitivní monitorování. Tito studenti nevykazovali potřebu hledat další důkazy nebo integrovat informace
z mnohočetných zdrojů.
Vzhledem k cyklické povaze autoregulovaného učení (Boekaerts, 1992; Borkowski
et al., 2000; Pintrich, 2000; Schunk, 2001; Winne & Hadwin, 1998; Zimmerman, 2000)
a vzhledem k zjištěním, že autoregulované učení je slabě sekvencované (Winne & Hadwin,
1998), což znamená, že informace produkované v jakékoli fázi mohou vstupovat do stejné
fáze nebo jakékoli jiné fáze, protože je paměť může automaticky aktivovat jako kondicionální znalost (McKoon & Ratcliff, 1992), vyslovila Muisová (2007) poslední předpoklad
o reciprocitě vztahu osobní epistemologie a autoregulovaného učení. Epistemická přesvědčení vstupují jako důležité informace do procesů učení, ale zároveň procesy učení
poskytují důležité zdroje informací pro úpravu epistemických schémat. Tyto informace
mohou být asimilovány do již existujících struktur nebo mohou být stávající struktury
epistemických přesvědčení akomodovány (změněny). Změna epistemických přesvědčení
se však nemusí objevit okamžitě při zpracovávání konfliktních informací, ale k procesu
může dojít až za čas a bude pravděpodobně vyžadovat, aby si byl jedinec svých struktur,
které je třeba změnit, vědom (Muis, 2004; Sinatra & Pintrich, 2003). Z těchto souvislostí
vyplývá, že informace generované v průběhu autoregulovaného učení mohou pomoci
rozvíjet nebo měnit stávající epistemická přesvědčení. Studie experimentálního designu
potvrdily, že explicitní kognitivní a metakognitivní trénink strategií u studentů podporoval
vývoj jejich epistemických přesvědčení směrem k více konstruktivistickým (např. Carter
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& Yackel, 1989; Higgins, 1997; Verschaffel et al., 1999). Trénování studentů v angažování
se v metakognitivních aktivitách a v používání hloubkového přístupu tak může urychlovat
epistemologický vývoj.
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Průsečíky mezi osobní epistemologií, autoregulovaným učením a metakognicí byly objektem zájmu několika dalších výzkumníků, kteří shodně považovali objasnění jejich
vzájemných vztahů za klíčové pro pochopení role osobní epistemologie v učení.
Původní pojetí modelovala osobní epistemologii jako spíše statické, metakognitivní
aspekty ovlivňující učení (viz pojmenování „epistemická přesvědčení“). Novější přístupy
však považují tato pojetí za neúplná. Barzilaiová a Zoharová (2014) syntetizovaly zjištění
několika dalších autorů (Mason & Bromme, 2010, Hofer & Sinatra, 2010, De Brabander
& Rozendaal, 2007; Hofer, 2005; Richter & Schmid, 2010, a Barzilai & Zohar, 2012), kteří
se shodují na předpokladu, že osobní epistemologie není zcela metakognitivní, a navrhly
rozšíření konstruktu.
Jádrem jejich syntézy je tvrzení, že mnoho současných studií identifikuje epistemické
myšlení jako operační nebo strategické, což je pojetí, které se liší od metaúrovňových
znalostí týkajících se povahy znalostí a poznávání. Ve shodě s De Brabanderem a Rozendaalem (2007) rozlišily mezi operační úrovní osobní epistemologie, kterou nazvaly epistemické uvažování (epistemic reasoning) a reflektivní úrovní deklarativních znalostí,
nazývané epistemická přesvědčení (epistemic beliefs). „Epistemické uvažování“ zahrnuje
aplikaci heuristik a strategií v konkrétních a kontextově specifických kontextech za účelem
utváření úsudků o tom, co je správné a co chybné nebo pravdivé či nepravdivé, zatímco
„epistemická přesvědčení“ představují abstraktní a obecnou znalost o „znalostech jako
takových“ (Barzilai & Zohar, 2014).
Ve stejném smyslu se autorky odkazují na zjištění Richtera a kolegů (2010; 2009), kteří
rozlišují mezi epistemickými strategiemi a epistemickou metakognicí (Richter & Schmid,
2010; Richter, Schroeder, & Wöhrmann, 2009). Epistemické strategie vymezili jako kognitivní aktivity, které zvažují epistemický status informace a jsou zaměřeny na validování znalostních tvrzení, zatímco epistemická metakognice je typem deklarativní metakognitivní
znalosti zahrnující přesvědčení o povaze znalostí a kritériích vědění. Richter a kolegové
zároveň demonstrovali, že epistemické strategie se ke studentově epistemické metakognici
vztahují, ale nejsou totéž (2009; 2010, cit. dle Barzilai & Zohar, 2014).
Tato zjištění jsou podle nich dokladem toho, že osobní epistemologie má také své
kognitivní aspekty. Ve své vlastní výzkumné studii však Barzilaiová a Zoharová (2012)
k rozlišení mezi kognitivními a metakognitivními aspekty přidaly ještě rozlišení dvou
různých metakognitivních aspektů. Pozorovaly dvě klíčové strategie online dotazování,
evaluaci a integraci online zdrojů, a vztahy mezi epistemickou kognicí studentů v rámci
těchto dvou strategií a jejich epistemickou metakognitivní znalostí týkající se znalostí
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Epistemické metakognitivní dovednosti, procesy regulace a kontroly epistemického
poznávání, které zahrnují plánování, monitorování a evaluaci povahy jedincových znalostí, strategií a procesů konstruování a odůvodňování znalostí. V rámci plánování jde
o nastavování epistemických standardů pro vědění a volbu přiměřených epistemických
strategií k predikování výsledků. Monitorování zahrnuje hodnocení aktuální úrovně
osobní jistoty, adekvátnosti dostupného odůvodnění a procesu konstruování znalostí.
Evaluace se týká hodnocení procesů i produktů vědění a zahrnuje soudy o jejich důležitosti, příznivosti, odůvodňování a spolehlivosti.
Epistemické metakognitivní znalosti, které mohou být dále rozlišeny na znalosti
o osobách a o strategiích a úlohách. Epistemické metakognitivní znalosti o osobách
zahrnují znalosti o povaze znalostí a vědění včetně osobních znalostí o sobě a ostatních
jako poznávajících bytostech a o lidské znalosti obecně. Příkladem mohou být epistemické dispozice, epistemické preference, příčiny nesouhlasu mezi lidmi, přesvědčení
o epistemických přednostech a slabinách, o jistotě znalostí, o zdroji a původu znalostí,
o spolehlivosti znalostí a o spolehlivosti praktik produkujících znalosti. Epistemické
metakognitivní znalosti o strategiích a úlohách zahrnují znalosti o tom, jak realizovat
aktivity, které vedou k vědění, včetně znalostí o tom, kdy, proč a jak používat strategie
a procesy, a o epistemické povaze úkolů.
Epistemické metakognitivní zkušenosti, které se vztahují k povaze znalostí a vědění
a jsou aktivovány při konstruování znalostí a v procesech odůvodňování. Tyto zkušenosti mohou ovlivňovat úsudky studentů o tvrzeních a zdrojích a jejich rozhodnutí
v průběhu utváření znalostí skrze vědomé a nevědomé procesy (Efklides, 2006). Do této
kategorie patří například nejistota, která může souviset se silnými negativními pocity
vyvolávajícími tenzi, jež vedou k odrazování nebo minimalizaci potřeby odůvodňování
znalostí. Naopak lidé s vysokou tolerancí mnohoznačnosti nebo nízkou potřebou uza-
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zkoumaných strategií a přesvědčení o obecné povaze znalostí. Odlišily tak epistemické
metakognitivní znalosti (přesvědčení o jednoduchosti znalostí), epistemické metakognitivní znalosti strategií (tzv. metastrategické znalosti, znalosti o strategiích pro integrování
mnohočetných zdrojů) a epistemické poznávání (aplikování strategií pro integrování
mnohočetných zdrojů). Studenti se silnějším přesvědčením o konstruované (tj. složité)
povaze znalostí, kteří měli zároveň lepší metastrategické znalosti týkající se strategií pro
integrování mnohočetných online zdrojů, byli v integrování mnohočetných zdrojů častěji
úspěšní.
V rámci své analýzy epistemického myšlení odlišily Barzilaová a Zoharová (2014) epistemické poznávání (epistemic cognition), přemýšlení o epistemických charakteristikách
konkrétních informací, výroků a jejich zdrojů a využívání epistemických strategií a procesů
souvisejících s uvažováním o konkrétních informacích, znalostech, výrocích a zdrojích od
epistemické metakognice (epistemic metacognition), která zahrnuje znalosti, dovednosti
a zkušenosti týkající se povahy znalostí, strategií a procesů vedoucích k vědění. Epistemickou metakognici prezentovaly jako multifasetovou strukturu, v jejímž rámci rozlišily:
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vření mohou zažívat stejnou úroveň nejistoty jako neutrální, nebo dokonce příjemnou
zkušeností blízkou řešení hádanky. Tato faseta má blízko k epistemickým emocím,
které představí následující oddíl.
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Mnohočetné fasety epistemického myšlení Barzilaiové a Zoharové (2014) jsou výzvou
k jemnějšímu rozlišování v rámci konstruktu osobní epistemologie, které má potenciál
lépe vysvětlit vztahy mezi tímto konstruktem, studijními strategiemi a studijními výsledky.
Epistemická metakognice řídí epistemickou kognici skrze epistemická kritéria, standardy
a stanoviska, která tvarují epistemické strategie skrze funkce monitorování a kontroly
konstrukce znalostí. Zároveň může epistemická kognice sloužit jako základ pro změnu
epistemické metakognice. I přes souvislost a vzájemnou funkční provázanost těchto dvou
kategorií nejde o totožné aspekty a jejich vztah je mediován a moderován dalšími faktory,
jako je např. motivace, cílová orientace (Richter & Schmid, 2010) a studentovy kognitivní kompetence (Barzilai & Zohar, 2014). Rozlišování těchto dvou aspektů vede k lépe
vysvětlujícím teoretickým modelům a v praxi k zaměření se na intervence a praktiky na
odlišných úrovních.
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Osobní epistemologie a epistemické emoce

(c

)

G
ra
da

Význam emocí a motivačních aspektů pro procesy učení je již plně uznáván, avšak až
v posledním desetiletí byly emoce více rozpracovány a vztaženy ke kognitivním a epistemickým procesům (Pekrun & Stephens, 2012; Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014).
Obecně se předpokládalo, že zatímco pozitivní emoční zkušenosti přispívají ke zlepšení studijních výsledků, negativní emoce naopak studijní výsledky zhoršují. Vztah mezi
emoční valencí a studijními výsledky není takto jednoduše lineární, protože některé studie demonstrovaly, že i pozitivní emoce mohou mít na studijní výsledky negativní efekt,
například ve smyslu odtažení pozornosti od řešené úlohy (Ellis, Seibert, & Varner, 1995;
Meinhardt & Pekrun, 2003), a naopak negativní emoce mohou být pro studijní výsledky
určitým způsobem prospěšné (Muis et al., 2015).
Emoce jsou vymezovány jako multifasetové jevy zahrnující afektivní, kognitivní, motivační, fyziologické a expresivní procesy (Scherer, 2000; Pekrun & Stephens, 2012). Například úzkost, kterou student prožívá ve vztahu k nadcházející události, může zahrnovat
pocity neklidu (afektivní), obavy o výkon (kognitivní), touhy uniknout ze situace (motivace), zvýšený tep srdce a upocené dlaně (fyziologický) a nervový faciální výraz (expresivní).
Relativně novým emočním konceptem vztahujícím se přímo k poznávání jsou tzv. epistemické emoce, vymezované jako „emoce, které jsou důsledkem informačně orientovaných hodnocení o souladu nebo rozporu mezi novou informací a existujícími přesvědčeními, existujícími znalostními strukturami nebo původně zpracovávanou informací“
(Muis et al., 2015, s. 169).
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Jedinci mohou zažívat radost, když je informace konzistentní nebo potvrzuje jejich
původní znalosti nebo epistemická přesvědčení, úzkost, hněv nebo frustraci, když je
prezentovaná informace nekonzistentní s jejich původními znalostmi nebo zahrnuje
epistemická přesvědčení (např. znalost není jistá), která jsou v rozporu s jejich vlastními
epistemickými přesvědčeními (Bendixen, 2002; Muis et al., 2015), ale také překvapení,
zvědavost a zmatení, když je přicházející informace v rozporu s původní znalostí (D’Mello & Graesser, 2012), s epistemickými přesvědčeními (Muis et al., 2015) nebo původně
zpracovávanou informací (Kang et al., 2009).
Epistemické emoce tedy mohou vznikat, když se objevují inkonzistence nebo jiné
diskrepance ve zpracovávání informací, které způsobují kognitivní nerovnováhu, disequilibrium (D’Mello, Lehman, Pekrun, & Graesser, 2012) nebo když vzniknou konzistence,
které vedou naopak ke kognitivnímu souladu (Muis et al., 2015). Ostatní zkušenosti, jako
jsou pocity nejistoty, mohou vyvolat zvědavost, jestliže jedinec hodnotí úsilí vyžadované
k řešení nejistoty jako nepříliš velké (Foster & Keane, 2015), nebo mohou vyvolat úzkost
či hněv, které souvisí s vysokou potřebou po uzavření (Litman, 2005). Emoce mohou také
vzniknout, když je epistemický cíl blokován nebo dosažen. Za těchto podmínek centrum
objektu nemusí být epistemické a jako takové tyto emoce mohou být popsány jako emoce,
které se objevují v epistemicky souvisejících kontextech (Pekrun et al., 2017).
Muisová s kolegy (2018) vyšli z filozofických teorií epistemických emocí a z nálezů
kognitivních (Lazarus, 1999) a transkulturních psychologů (Ekman, 1999) a vytvořily
teoretický model postihující roli, kterou epistemické emoce hrají v autoregulovaném učení.
Filozofické přístupy vymezují pět funkcí, které epistemické emoce plní (Brun & Kuenzle,
2008):
■

■

■

)

■

Motivační zdroj – epistemické emoce mohou motivovat jedince k angažování se v kognitivních aktivitách, například v situacích, kdy pociťujeme úzkost ve vztahu k epistemickému výsledku, jsme motivováni k přehodnocení epistemických standardů.
Důležitost a relevance – epistemické emoce slouží také k tomu, aby ukazovaly důležitost tím, že zúží pozornost na určitý aspekt situace. Je-li něco překvapivé, pak jedinec
upne pozornost na to, co překvapení vyvolalo.
Epistemický přístup k faktům a přesvědčením – emoce slouží jako přístup k dodatečnému zdroji znalostí vlivem uvažování, svědectví, percepce a intuice. Emoční
reakce poskytuje užitečný feedback o cíli procesů emocionálního hodnocení (afekt
jako informace).
Nepropoziční příspěvek ke znalosti a porozumění – emoce přispívá ke znalostem
skrze přímé vědomí.
Epistemická efektivita – epistemické emoce činí racionální uvažování možné skrze
to, že dělá z relevantních informací informace důležité.

(c

■

Ve vztahu k těmto pěti filozofickým tvrzením Muisová a kolegové (2018) připojují další
dva předpoklady, které vystihují roli emocí v autoregulovaném učení. Prvním z nich je
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předpoklad, že v průběhu autoregulovaného učení se může objevit celkem pět antecedentů
epistemických emocí, které mohou být aktivovány skrze fáze tohoto učení. Jedná se o pět
informačně orientovaných hodnocení, která mohou hrát roli antecedentů epistemických
emocí:
Kontrola a hodnota (hodnocení kontrolovatelnosti epistemických akcí a výsledků,
jako např. vnímání vlastní schopnosti rozumět, a hodnocení subjektivní důležitosti
epistemických aktivit a výsledků, vztahujících se k vnitřním hodnotám a aktivitám nebo
k vnějším instrumentálním hodnotám); je-li kontrola vnímána jako nízká, vyvolává to
„epistemickou úzkost a pochybnosti“. Jsou-li kontrola i hodnota úkolu/situace vnímány
jako vysoké, žáci zažívají „epistemickou radost“. Příkladem může být situace, kdy je nová
informace/tvrzení konzistentní s předchozí znalostí. Naopak když jsou jak kontrola, tak
i hodnota nízké, dostavuje se „epistemická nuda“. Kontrola a hodnota jsou, v souladu
s výsledky úsekové analýzy, přímými a moderujícími prediktory epistemických emocí.

■

Novost informací (ve vztahu k dříve zpracovávaným informacím nebo k epistemickým
přesvědčením); nová informace může vyvolat „překvapení“, je-li neočekávaná. Klíčová
je integrace překvapivé události do znalostní struktury. Objevuje se „kognitivní disequilibrium“, stav nerovnováhy, který vzniká, když je jedinec konfrontován s rozpory,
neočekávaným feedbackem nebo nejistotou.

■

Komplexita informací a bezvýchodnost; klíčový antecedent „zmatení“. Mění se v „radost“, když je bezvýchodnost vyřešena, nebo ve „frustraci“, když není řešení dosaženo
a „zmatení“ se prodlužuje. Vyhodnocení cíle a vyřešení bezvýchodnosti je důležité pro
další průběh učení nebo řešení problému.
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■

Jádrem modelu Muisové a kolegů (2018) je volně sekvencovaný třístupňový proces
aktivace epistemických emocí (viz schéma 5).

(c

)

1. Nová informace je vyhodnocována ve smyslu novosti v porovnání s původní informací nebo s epistemickými přesvědčeními. Je-li novost vysoká, navodí „překvapení“.
2. Po vyvolání překvapení je nová informace hodnocena ve smyslu komplexity, kapacity a hodnoty, která determinuje, zdali se překvapení přemění na „zvědavost“, nebo
„zmatení“.
3. Ve třetím kroku jsou vyvolány epistemické emoce, které studentovi signalizují něco
o stavu postupu k epistemickému cíli. Zmatení z druhé fáze může dále přejít do „úzkosti“, „frustrace“ nebo „nudy“, obzvláště v podmínkách, v nichž přetrvává „nejistota“.
Oproti tomu „zvědavost“ se může přeměnit na pocity „jistoty“ nebo „vhledu“, které
mohou vyústit v „radost“. Je-li „zmatení“ vyřešeno, může se přeměnit v „radost“.
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Nízká novost a komplexita

Schéma 5 Hodnoticí prostor pro epistemické emoce
Zdroj: Muis, Chevrier a Singh (2018, s. 10).

(c

)

Existuje pět důsledků epistemických emocí, které facilitují nebo oslabují autoregulované učení. Jakmile jsou emoce prožívány, predikují jedincovy procesy učení a výsledky
skrze mechanismy, jako jsou kognitivní a metakognitivní strategie a motivace. Navíc,
autoregulované učení je cyklické a rekurzivní (Muis, 2007), a tak platí, že epistemické
emoce ovlivňují změnu ve svých antecedentech skrze a) plánování a nastavování cílů,
b) motivaci, c) kognitivní a metakognitivní strategie, d) učební výsledky a e) opakování,
kontrolu, hodnoty a epistemická přesvědčení.
Celkově vzato, epistemické emoce predikují typy plánů a cílů, které si jedinci nastavují
pro učení, úroveň epistemické motivace, kognitivních a metakognitivních strategií a studijní výsledky. Jejich působnost autoři umísťují do první fáze procesů autoregulovaného učení
(viz schéma 6). Jako takové zesilují nebo zeslabují tyto procesy jako celek a významně
ovlivňují studijní výsledky.
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Schéma 6 Integrovaný model osobní epistemologie a autoregulovaného učení
Zdroj: Muis, Chevrier a Singh (2018, s. 4).

Osobní epistemologie a identita

(c

)

Role přesvědčení o self byla již zmíněna v rámci širších pojetí osobní epistemologie. Ve
vývojových modelech měla podobu intrapersonální dimenze (Baxter Magolda, 1986)
a byla jim přisuzována centralita ve vztahu k ostatním přesvědčením i k volbě strategií
jednání v různých kontextech.
Tendence spojovat osobní epistemologii s identitou jedince není nikterak nová a po
období, kdy byly studovány převážně (meta)kognitivní aspekty, se objevují snahy o zahrnutí self do explanatorních modelů (Berzonsky, 2004; Moshman, 2004; Danielak, Gupta,
& Elby, 2014; Trevors et al., 2016). Příkladem takových snah je studie Trevorse a kolegů
(2016), v rámci které se autoři snažili potvrdit předpokládané vztahy mezi aspekty sebe-
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Osobní epistemologie ve vztazích k jiným konstruktům

pojetí, epistemickými emocemi a výsledky učení v situacích, kdy se sebepojetí dostane
do konfliktu s novými informacemi a způsobí selhávání snah o vyvrácení stávajícího
přesvědčení tím, že znemožní nové učení.
Autoři tohoto přístupu vyšli z teorie tzv. motivovaného uvažování (Sinatra, Kienhues,
& Hofer, 2014), definovaného jako „zaujatá tendence k selektivnímu používání důkazů
a k uvažování nebo argumentování ve prospěch určitých předpojatých výsledků“ (Kahan
et al., 2013, s. 148). Efekt selhávání15 považují za jeden z rysů tohoto jednání, který se
u některých jedinců objevuje při snaze okolí o vyvracení určitých přesvědčení a projevuje
se zesílením stávajícího přesvědčení a usilovným produkováním protiargumentů k vyvracejícím argumentům. Jedno z vysvětlení tohoto efektu může nabízet koncept identity
a jeho propojení s emocemi.
Ve vztahu k vlivu identity na behaviorální volby a na motivované aktivity Ecclesová
(2009) rozlišuje dva typy úzce souvisejících identit, identitu osobní a identitu kolektivní/
/sociální. Osobní identity představují aspekty identity, které slouží psychologické funkcicítit se jedinečným a zahrnuje to, co je osobně nejvíce ceněno. Podle Ecclesové (2009) jsou
behaviorální volby primárním mechanismem, skrze který jedinci aktivují své personální
a kolektivní identity, čímž je zároveň potvrzují. Autorka předpokládá, že identita obsahuje
schémata vztahující se k typům konkrétního chování, úkolů a aktivit, která jsou a nejsou
spojována s úspěšnou realizací jejich identit. Takové aktivity pak mají velmi vysokou
hodnotu a jedinec je vysoce motivovaný k jejich realizaci. Identita je tak motivačním
konstruktem a spojením mezi pojetím schopnosti a subjektivní hodnotou úkolu. Očekávání a osobní efficacy slouží jako mediátory voleb souvisejících s výkonem a subjektivní
hodnota úkolu je motiv pro volbu aktivit.
V případě, že jedinci vkládají subjektivní hodnotu určitému ideologickému pohledu,
který je součástí jejich sebepojetí, a vyvracející argumenty (refutace) jsou zaměřené právě
vůči těmto vysoce ceněným hodnotám, pak by přijetí refutace znamenalo odmítnout určitý
aspekt vlastního self. V těchto situacích může být přesvědčování vnímáno jako ohrožující
identitu, a proto doprovázeno negativními emocemi (např. úzkostí), vyvolávajícími egoprotektivní odpovědi motivované uchováním si vlastní hodnoty.
Příklad

(c

)

Na tyto souvislosti se zaměřila studie Trevorse a jeho kolegů (2016), kteří se snažili potvrdit,
že efekt selhání refutací nastává, když část informace v připravené argumentaci je v konfliktu
s vysoce ceněným aspektem sebepojetí. V testové situaci se výzkumníci zaměřili na sebepojetí v oblasti stravování se (dietary self-concept), které měřili testem. Jedinci, kteří dosáhli
vysokých skórů v tomto testu, byli označeni za vysoce oceňující hodnotu zdraví ve vztahu ke
stravovacímu chování. Všem jedincům byly předloženy texty zaměřené na téma geneticky
modifikovaných potravin v refutačním formátu, tj. explicitně identifikovaly běžné miskon-

15

V anglofonní literatuře jde o jev označovaný jako backfire effect (Nyhan & Reifler, 2010; Lewandowsky
et al., 2012), u nás je známý jako „rezistence“ nebo „odpor vůči změně“ (Mareš, 2018).
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cepce, vyvracely je a prezentovaly vědecky validní vysvětlení ve prospěch genetické modifikace potravin. Texty obsahovaly celkem čtyři refutace, které cílily na běžné miskoncepce
týkající se užívání hormonů a klonování ve vztahu ke geneticky modifikovaným potravinám
a miskoncepce týkající se toho, zda genetická modifikace může být přirozeně probíhajícím
procesem, který může být provozován farmáři a zahradníky (anebo produktem aktuálního
vědeckého výzkumu provozovaného v laboratořích). Po přečtení následoval test ověřující
porozumění textům a esej, v němž studenti vyjadřovali své postoje. Nálezy autorů potvrdily
jejich předpoklady. Přestože sebepojetí neovlivnilo studijní výsledky přímo, jeho role spočívala v predikci negativních postojů v eseji po testu. Sebepojetí interagovalo s podmínkami
refutačního textu v predikci negativních epistemických emocí. Negativní emoce mediovaly
vztahy mezi sebepojetím a učením. Výsledky tedy potvrdily, že konflikt mezi refutační zprávou a vysoce ceněnými aspekty sebepojetí negativně ovlivňuje studijní výsledky i následné
postoje k tématu, přičemž negativní epistemické emoce (zmatení, úzkost a frustrace) působí
jako mediátory tohoto procesu. Negativní emoce ztížily vybavování informací po testu tím,
že se jim jedinci vyhýbali.

G
ra
da

P

Sebepojetí (identita) představuje motivační konstrukt, který do procesů učení vstupuje
skrze vztah mezi vnímanou hodnotou úkolu a pojetím vlastní schopnosti. Vzhledem k jejímu napojení na základní psychologické potřeby, pocity vlastní jedinečnosti a hodnoty je
sebepojetí aspektem učení, který by neměl být podceňován. Míru osobní relevance učiva
je třeba brát v úvahu při volbě obsahu učiva i způsobů argumentování ve výuce. Jak dále
vyplynulo z výsledků výše prezentované studie, pozornost věnovaná emočnímu prožívání studentů v průběhu vzdělávání může poskytovat vhled do souladu jejich preferencí
a hodnot a výuky a upozornit vyučující na jedince, u nichž se vyskytl v tomto procesu
problém. Lze totiž předpokládat, že zatímco pro některé může argumentování za účelem
změny stávajících epistemických přesvědčení představovat výzvu a příležitost k růstu, pro
jiné může za určitých podmínek znamenat hrozbu.

Shrnutí

(c

)

Prezentování osobní epistemologie ve vztazích s dalšími konstrukty relevantními pro
procesy učení, jak věříme, přispělo k lepšímu pochopení role konstruktu. Zároveň demonstrovalo složitost procesů učení a omezení, která se v predikování studijních procesů
a výsledků prostřednictvím osobní epistemologie mohou vyskytnout. Patrně největším
posunem v posledních letech bylo propojení osobně epistemických aspektů s epistemickými emocemi, které umožnilo vysvětlit velkou šíři chování v průběhu učení.
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Předchozí kapitoly představily konstrukt osobní epistemologie jako komponentu kognitivních a metakognitivních struktur s významným dopadem na procesy i výsledky učení.
Dnes již téměř půl století trvající bádání vyústila v různorodé modely konstruktu, jejichž
autoři postupně dospívají ke konsenzu ohledně některých společných rysů. Patří k nim
situovanost, kontextuální citlivost a do určité míry také tvárnost, která dává naději na
úspěch potenciálnímu záměrnému ovlivňování. Možnostem i limitům procesů implicitního i explicitního ovlivňování osobní epistemologie se věnuje tato kapitola. V první části
rozliší typy změn, k nimž může v rámci zvažování povahy znalostí a poznávání docházet
(4.1), dále představí teoretická východiska několika typů modelů epistemických změn (4.2)
a v neposlední řadě nabídne konkrétní podněty pro ovlivňování osobní epistemologie
prostřednictvím různých typů intervencí (4.3).

(c

)

V rámci úvah o změnách v epistemickém poznávání je třeba rozlišovat mezi epistemickým
vývojem a epistemickou změnou. Jako komponenty kognitivních a metakognitivních
znalostních struktur fasety osobní epistemologie podléhají procesům vývoje. Tyto pomalé,
přirozené proměny související s procesy zrání, které jsou u většiny jedinců očekávané v typických fázích jejich života, jsou v literatuře označovány jako epistemický vývoj (Chandler,
Hallett, & Sokol, 2002; Kuhn, 1991; King & Kitchener, 2004). Oproti vývojovým změnám
stojí relativně rychlé posuny ve smyslu adaptace epistemického poznávání na konkrétní
podmínky prostředí, které mají tendenci přetrvávat (Muis, Trevors, & Chevrier, 2016).
Tento typ změny je v literatuře označován jako epistemická změna. Rozlišování mezi
změnami vývojovými a epistemickými změnami záměrně navozovanými je prospěšné pro
lepší porozumění možnostem a limitům implicitního i explicitního ovlivňování osobní
epistemologie.
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Epistemický vývoj byl dominantním cílem v rámci výzkumu osobní epistemologie v průběhu tzv. první vlny vývoje konstruktu (Hofer, 2016), kterou podrobněji popisuje druhá
kapitola. Vývojová perspektiva byla utvářena několika různými pojetími, mezi něž patří pojetí intelektuálního a etického vývoje (Perry, 1970), vývoj epistemologické reflexe
(Baxter Magolda, 1986), vývoj reflektivního usuzování (King & Kitchener, 1994), vývoj
sebeautorství (Baxter Magolda, 2004) a vývoj argumentativního usuzování (Kuhn, 1991).
Přestože pokračovatelé v bádání v oblasti osobní epistemologie získali empirickou
evidenci, která vyvrací neměnnost předpokládaných sekvencí i unitaritu vývoje napříč
jednotlivými dimenzemi, mnohá z jejich zjištění jsou dodnes platná a užitečná. Všechny
modely například společně rozlišují tři formy myšlení vztahující se k povaze znalostí a vědění (např. Kuhn, Cheney, & Weinstock, 2000). Absolutistická (neboli objektivní) pozice
na znalosti nahlíží jako na jednoduché a dichotomní (pravdivé versus nepravdivé), přičemž
pravda je založena na objektivní, tj. externí realitě. Multiplicistická (neboli relativistická,
případně i subjektivní) forma epistemického uvažování považuje každý znalostní výrok
za rovnoprávný, pročež není možné hodnotit jeho pravdivost. Třetí pozice, označovaná
jako evaluativistická, je charakteristická integrováním a koordinováním objektivních
a subjektivních dimenzí vědění. Tato pozice je považována za vývojově nejvyspělejší a je
také spojována s nejadekvátnějšími učebními procesy i výsledky. Názory na její jednoznačně nejvyšší příznivost pro učení však nebyly potvrzeny univerzálně a existují domény
(například pojetí znalostí v oblasti přírodních věd), kde se ukazuje toto hodnocení jako
ne vždy absolutně platné. Nedořešenou zůstává rovněž otázka, zda jsou u dětí uniformně
přítomné absolutistické pozice. Tento předpoklad je v posledních letech zpochybňován
výzkumy v oblasti teorie mysli (např. Sodian, 2005; Wellman, 2014) zaměřenými na schopnost atribuce u malých dětí, které se přinášejí doklady o mnohem dřívějším vývoji těchto
mentálních funkcí, nežli se vědci původně domnívali. Tato zjištění jsou ve shodě také s výše
prezentovanými výsledky metaanalytických studií zaměřených na vztahy epistemického
poznávání a studijních strategií (Alpaslan, Yalvac, & Willson, 2017) nebo studijních výsledků (Greene, Cartiff, & Duke, 2018), v nichž při analýze moderátorů autoři zjistili, že
sofistikované pozice osobní epistemologie, které tradičními teoriemi epistemického vývoje
očekávají až na prahu dospělosti, se překvapivě objevují napříč všemi vzdělávacími stupni.
Otevřenou otázkou pro další zkoumání epistemického vývoje tedy zůstává, nakolik jsou
změny v osobní epistemologii funkcí s věkem postupujícího zrání a do jaké míry souvisí
s dalšími charakteristikami, jako je například kognitivní kapacita jedince, podnětnost
vzdělávacího a rodinného prostředí a podobně.
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Epistemická změna je oproti epistemickému vývoji vymezována jako relativně rychlá
adaptace epistemického poznávání na konkrétní environmentální faktory, typicky utvářené za účelem dosažení pro učení příznivějších způsobů epistemického poznávání (Muis,
Trevors, & Chevrier, 2016).
Tento přístup se vymezuje proti výlučnému nahlížení změn v epistemickém poznávání
jako rychlých a krátkodobých, resp. přechodných změn ve smyslu aktivace zcela konkrétních epistemologických zdrojů, které jsou odpovědí na konkrétní aktuální kontextuální
požadavky (Hammer & Elby, 2002), avšak přesto s ním mohou tyto procesy souviset. Na
druhou stranu však mezi těmito dvěma typy může existovat významný vztah, kdy změna
ve smyslu přizpůsobení se aktuálním požadavkům kontextu nemusí být nutně přechodná
a po změně kontextu odeznít, ale může se stát impulzem ke změně trvalejšího charakteru,
označované jako epistemická změna. Taková změna se pak projeví nejenom v aktuálním
využívání určitých strategií, ale také v epistemických stanoviscích, jako je reflektované
obecné pojetí povahy znalostí a způsobů poznávání. Také tento trvalejší typ změny je
reflektován v rozšíření teorie epistemologických zdrojů, jejíž autoři vedle situačně aktivovaných epistemologických zdrojů pojmenovali tzv. epistemologické rámce, u nichž
předpokládají habituální charakter, a tedy i jistou stabilitu ve smyslu epistemických změn
(Elby & Hammer, 2010). Epistemickou změnou jsou tedy v kontrastu s přirozeným vývojem a zráním především přetrvávající změny osobní epistemologie, které vznikly jako
reakce na různé intervence.
Časový interval, v němž k epistemickým změnám dochází, se může různit. Relativně
rychlým nástupem je v případě publikovaných úspěšných intervencí typicky míněno období několika týdnů až měsíců. Pro odůvodnění efektu takto rychlých změn někteří autoři
(Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012; Muis & Duffy, 2013) odkazují na práci Vygotského
(1978), který na základě svých četných intervencí konstatoval, že vývojové procesy, které
obvykle trvají dlouhá období, je možné v experimentálních podmínkách komprimovat
do kratších period. Zbývající část této kapitoly je věnována pouze změnám tohoto typu.
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Epistemická změna

4.2

Mechanismy epistemických změn

(c

)

Pro realizaci intervencí na podporu rozvoje sofistikovanějších způsobů epistemického
poznávání je nezbytné porozumění mechanismům epistemických změn. V této oblasti nejsou přístupy výzkumníků jednotné a mechanismy epistemických změn jsou vysvětlovány
podobnými, ale přesto poněkud lišícími se způsoby. Je možné je rozdělit do tří skupin – na
1. přístupy považující epistemické změny za zcela analogické se změnami konceptuálními,
2. pojetí využívající společný model pro změny znalostí i osobní epistemologie a 3. přístupy,
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které se explicitně zaměřují pouze na změny epistemické. V dalším textu budou tato tři
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Vzhledem k blízkému vztahu epistemického poznávání ke znalostním strukturám spoléhali mnozí výzkumníci v oblasti osobní epistemologie na princip konceptuální změny,
aniž by se explicitně vyjadřovali ke specifikám týkajícím se epistemických změn. Zcela
totožně jako změny ve znalostních strukturách vnímali epistemické změny především
výzkumníci z oblasti výuky různých disciplín (např. Chi, 1992), v rámci kterých byla pojetí
povahy disciplíny tradičně součástí širšího a obtížně dělitelného komplexu jevů (společně
se znalostmi, afektem, názory na schopnosti a koncepcemi učení).
Termín „konceptuální“ pochází z kognitivní psychologie a je odvozen od termínu
„koncept“, který je považován za centrální konstrukt v oblasti poznávání a za jednotku
mentálních reprezentací (Carey, 1992). „Konceptuální změna“ pak odkazuje jednak k procesu, kterým koncept (pojetí) získává nový význam, tak i k výsledkům tohoto procesu
(Chi, 1992), tedy k nové mentální reprezentaci konceptuální znalosti.
Vývoj modelů konceptuálních změn má kořeny ve třech různých oblastech zkoumání – ve vzdělávání v oblastech přírodních věd, v sociální psychologii a v kognitivní
psychologii (Dole & Sinatra, 1998), v rámci kterých výzkumníci hledali odpovědi na
otázku, jak způsoby reprezentování znalostí záměrně ovlivňovat. Při plánování svých intervencí společně vycházeli ze dvou principů kognitivního fungování objevených Piagetem
(1985), asimilace a akomodace, kterým dávali odlišné názvy. Například teoretici schémat
používali pojem růst (accreation) pro asimilaci nových faktických informací, které byly
začlenitelné do existujících znalostních struktur (Rumelhart & Norman, 1981), kognitivní
psychologové asimilační mechanismus rozpracovali do různých forem získávání znalostí,
jako jsou přidání, vymazání, diskriminace a generalizace (Chi, 1992). Princip asimilace
však zůstává zachován a všichni badatelé se shodují na tom, že následkem těchto procesů
je restrukturace znalostí neboli změna, kterou označují také jako „slabou“ (Vosniadou
& Brewer, 1987).
Příklad

(c

)

V takových případech studenti na přednášce o nových metodách výuky s použitím počítačové techniky mohou tyto poznatky okamžitě přidávat (asimilovat) do svých existujících
znalostních struktur o všech možných didaktických metodách.

Vedle těchto procesů však nastávají situace, kdy povaha nových informací je taková,
že je není možné do stávajících struktur asimilovat a je nezbytné vytvořit struktury nové.
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Studenti se účastnili také přednášky o komunikaci, a protože jde o téma, o němž mají již
spoustu vlastních názorů, postřehů a zkušeností, může být pro ně obtížné asimilovat všechny
nové informace, protože některé z nich mohou být v rozporu s jejich existujícími strukturami.
Někteří z nich proto nové myšlenky odmítnou. Jiní mohou učinit ve svých pojetích výraznější
změny a v takovém případě dojde k akomodaci.
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Právě akomodační procesy, jejichž podstatou je utváření nových struktur, vystihují
podstatu konceptuální změny. Uvnitř teorie konceptuální změny je však možné rozlišit
několik pojetí.
Například Chi (1992) používá termín radikální rekonstruování, když píše o konceptuální změně, a její procesy považuje za fundamentální změny v konceptech spojené
s odstraňováním stávajících pojetí a utvářením nových, se starými neslučitelných koncepcí,
které se nemohou dít skrze asimilační procesy, ale mají formu rekonfigurace skrze proces
kategorické přeřazení (Chi, 1992). Koncepty jsou přeřazeny do nové kategorie, která je
fundamentálně odlišná v druhu. Aby mohlo k tomuto procesu dojít, musí žák získat znalosti o vlastnostech nové kategorie, což může probíhat asimilací. Poté musí žák přeřadit
koncept do nové kategorie.

G
ra
da

Chi, Slotta a De Leeuw (1994) ve svém výzkumu konceptuální změny v přírodních vědách
zaznamenali důležitá ontologická rozlišení mezi objekty a procesy. Zjistili například, že častým ontologickým postojem žáků je pohled na teplo a teplotu jako na objekt. Tento způsob
kategorizace připisuje objektům určité kategorické rysy, které jsou v rozporu s jejich povahou
procesů. Konceptuální změna v tomto případě nastává, když žáci tyto jevy přestanou řadit
do kategorie objektů, ale začnou je nazírat jako procesy.

(c

)

Ontologické rozlišení, kdy jedinec činí určitá kategorická rozhodnutí mezi různými
entitami a procesy v doméně, je však podle Wellmana (1990) pouze jedním kritériem při
hodnocení koncepcí. Těmi dalšími jsou koherence a kauzálně explanatorní rámec. Kritérium koherence odkazuje ke vzájemným vztahům mezi jednotlivými koncepty. Z tohoto
hlediska mohou být koncepce jedinců umístěny na kontinuu od nepropojených oddělených myšlenek, dílčích informací a přesvědčení až po myšlenky organizované formálnějším
způsobem, jako jsou vědecké teorie, s teorémy a principy poskytujícími explicitní popis
vztahů mezi myšlenkami. V tomto kritériu je možné najít překryv s jednou z dimenzí
osobní epistemologie, konkrétně s „jednoduchou znalostí“ (Schommer, 1990). Konečně
kritérium kauzálně explanatorního rámce, které je rovněž odvozeno z modelu teorie,
vypovídá o organizaci konceptů do širších rámců s různě vysokou explanatorní silou
a vzájemnou konzistencí jednotlivých elementů. Ve své extrémní podobě mají charakter
teorie, zatímco na druhém konci kontinua jsou dílčí postřehy o vzájemných vztazích
a jejich fungování.
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Autoři radikálních teorií konceptuální změny při popisu těchto procesů používají
paralelu vědeckých revolucí popisovaných Kuhnem (1970), v nichž jsou informace akumulovány, dokud se neobjeví anomálie, které nemohou být zařazeny (asimilovány). Oproti
nim jiní autoři (Siegler, 1996; Smith, di Sessa, & Roschelle, 1993) proponují pozvolný
evoluční charakter procesu. Změny se podle nich nedějí rychle, a proto není užitečné ani
žádoucí, aby byly stávající koncepce zcela odstraňovány, ale spíše by měly tvořit základy
koncepcí nových, neboť jejich přítomnost je pro nová porozumění důležitá. Tyto pozice
jsou v souladu se současnými trendy integrace kognitivních a afektivních procesů i s vývojovými teoriemi, které uvažují o tom, že žáci nebo studenti nemají jednotné porozumění
jevům, ale spíše vlastní různé koncepce, přičemž konkrétní koncepce se stává převládající
v případě, že se ukáže jako úspěšná v čase (Van Rossum & Hamer, 2010).
Každá z oblastí, v nichž se teorie konceptuální změny rozvíjí, klade jiné akcenty. V centru zájmu vzdělavatelů v přírodních vědách byly dosud především soubory organizovaných znalostí, například newtonovská fyzika, zemská přitažlivost, vědecká vysvětlení
fotosyntézy světla nebo tepla (West & Pines, 1985). Jako užitečný vnímají tito výzkumníci
zejména teoretický rámec vysvětlující mnohačetné nálezy o tom, jak jedinci selhávají
v rozvíjení konceptuálního porozumění různým vědeckým jevům (Carey, 1985; Chinn
& Brewer, 1993; West & Pines, 1985) a později také pro návrhy vyučovacích intervencí
s cílem změnit naivní prekoncepce studentů (Nickerson, 1985; Nussbaum, 1985; West & Pines, 1985). Podobně jako kognitivní psychologové vidí vzdělavatelé v přírodních vědách
paralelu mezi procesem konceptuální změny ve vědeckých komunitách a v akomodačních
procesech u jednotlivých žáků.
Posner se svými kolegy (1982) jsou autory modelu konceptuální změny, který vysvětluje, proč mnoho studentů při učení se novému setrvává na svých stávajících koncepcích.
Svou explanaci opírají o zjištění, že soubory znalostí (například ve fyzice) sestávají ze sady
konceptů a vzájemně propojených myšlenek, které jsou často v rozporu s intuitivními
zkušenostmi a přesvědčeními o světě z běžného života. Nové poznatky je proto obtížné
asimilovat a jejich přijetí je podmíněno akomodací, která však vyžaduje značné kognitivní
úsilí. V procesu osvojování si nových souborů znalostí autoři identifikovali čtyři podmínky, za nichž může být konceptuální změny dosaženo – nespokojenost, srozumitelnost,
pravděpodobnost a plodnost (viz schéma 7):

(c

)

1. koherentní znalostní struktury jsou vysoce odolné vůči radikální změně a radikální
změna takovýchto zakořeněných myšlenek vyžaduje značné kognitivní úsilí, které je
investováno pouze v případě, že studenti věří, že méně radikální změna nebude fungovat. Musí být také se stávajícími koncepcemi nespokojeni (například v situacích, kdy
jejich pohledy neodpovídají empirickým datům);
2. nové koncepce musí být pro studenty srozumitelné;
3. nové koncepce musí studenti považovat za pravděpodobné a musí být do určité míry
v souladu s existujícími souvisejícími myšlenkami;
4. nové koncepce musí být plodné, tj. musí vést k novým vhledům a dalším hypotézám.
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Schéma 7 Model konceptuální změny
Zdroj: dle Posnera et al. (1992), in: Dole a Sinatra (1998, s. 114).
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Oblast sociální psychologie oproti dvěma předchozím pěstovala o procesy změny
dlouhodobý zájem. Ten konkrétně spojovala se dvěma konstrukty – přesvědčení (beliefs)
a postoje (Eagly & Chaiken, 1993). Postoj se v rámci tohoto pojetí sestává z propojených
a vzájemně souvisejících beliefs, které pro jedince mohou mít pozitivní nebo negativní
valenci.
Příklad

Doleová se Sinatrovou (1998) tento model demonstrují na příkladu postoje jedince ke kontrole zbraní, který nabývá celkovou valenci podél pozitivně-negativního kontinua a skládá se
ze souvisejících souborů beliefs o zbraních – kdo je užívá a k jakým účelům, kdy a kde mohou
být užity, stejně jako o vlastnících zbraní a dalších souvisejících záležitostech.

(c

)

Modely konceptuální změny v této oblasti mají základ ve výzkumu persuaze a jsou
tříděny do dvou kategorií – modely kombinatorní (combinatorial) a modely zpracování
(process). Kombinatorní modely obsahují vysoce konkrétní deskripce způsobů, jakými
jedinci kombinují určité typy informací při formování nových přesvědčení a změně starých (McGuire, 1960; Wyer, 1970). Tyto modely však dostatečně nevysvětlují, jak jedinci
přijímají novou informaci, a proto ani nerozpracovávají kognitivní procesy, které změnu
postoje doprovází. Většina z nich rovněž opomíjí roli předchozích znalostí. Druhým typem
modelu jsou modely zpracování (process models), které mají jasně kognitivní orientaci
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a usilují o důkladný popis mechanismů postojové změny a změny beliefs (Eagly & Chaiken, 1993).
Typickým příkladem druhého typu je model pravděpodobnostního zpracování (elaboration likelihood model – ELM) (Petty & Cacioppo, 1986), jehož klíčovým konstruktem
je elaborace, odkazující k rozsahu, do kterého jedinec uvažuje o argumentech obsažených
ve výroku. Elaborace variuje na kontinuu vysoká až nízká, přičemž při vysoké elaboraci
jedinec zapojuje myšlení relevantní pro příslušný problém (viz schéma 8).
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Schéma 8 Model pravděpodobnostního zpracování
Zdroj: dle Pettyho a Cacioppa (1986), in: Dole a Sinatra (1998, s. 116).

(c

)

Centrálními zjištěními modelu jsou faktory přispívající k vysoké úrovni elaborace,
kterou učící se zapojuje. Jedná se o motivaci a schopnosti. Ve vztahu k motivaci autoři
zjistili, že jedinci s osobním zájmem na výsledku měli tendenci k vysoké úrovni důkladnosti. V motivaci může hrát roli jednak osobnostní rys zvaný potřeba poznávání (need
for cognition) definovaný jako „potřeba strukturovat relevantní situace do smysluplných
integrovaných způsobů“ (Cohen, Stotland, & Wolfe, 1955, s. 291) nebo vysoká úroveň,
zájmu o téma (Alexander, Kulikowich, & Schulze, 1994; Schraw, Bruning, & Svoboda.
1995). Jedinci s vysokou potřebou poznávání si užívají usilovného angažování v argumentacích, hodnoceních myšlenek a analyzování problémů a jejich řešení. U těchto jedinců je
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mnohem vyšší pravděpodobnost, že se budou angažovat ve vysokých úrovních elaborace.
Oproti tomu jedinci s nízkou potřebou poznávání mají tendenci zpracovávat informace
heuristicky, což odpovídá nízké úrovni elaborace (Chaiken, 1987).
Ve vztahu ke schopnostem studenta nesmí být nová koncepce příliš obtížná a jedinec
musí mít dostatečný základ znalostí, aby mu nová koncepce dávala smysl. Důležitá je
také forma sdělení – čím je tvrzení srozumitelnější, tím snadněji o něm mohou studenti
přemýšlet. Dobré argumenty mohou přispět ke změně, zatímco ty špatné mohou způsobit
frustraci a negativní pocity, které žáky od důkladné elaborace naopak odradí.
V rámci teorie persuaze Petty a Cacioppo (1980) rozlišili dva způsoby, kterými může
dojít k přijetí nové koncepce: periferní a centrální cestu. Zatímco rychlé, heuristické
hodnocení výroku nastává obvykle v situacích působení periferních klíčů (atraktivita,
hodnověrnost, důvěryhodnost) a vede obvykle ke slabým, méně trvalým, a tedy periferním
změnám, silná, relativně trvalá, a tedy centrální změna v koncepcích se typicky objevuje
jako důsledek vysoké úrovně elaborace argumentů zahrnutých v posuzovaných výrocích.
Přes společné základní principy je možné najít některé odlišnosti mezi staršími přístupy a novějšími přístupy ke konceptuální změně. Kognitivní psychologové se donedávna
soustřeďovali výlučně na kognitivní procesy a opomíjeli emoce a motivaci. Žákovské
poznávání bylo přirovnáváno k poznávání motivovaných vědců. Vzdělavatelé v oblasti
přírodních věd se o teorii konceptuální změny zajímali zejména jako o teoretický rámec
vysvětlující nálezy o tom, jak jedinci selhávají v rozvíjení konceptuálního porozumění
různým vědeckým jevům (Carey, 1985; Chinn & Brewer, 1993; West & Pines, 1985) a později také pro návrhy vyučovacích intervencí s cílem změnit naivní prekoncepce studentů
(Guzzetti et al., 1993; Nickenson, 1985; Nussbaum, 1985; West & Pines, 1985). Sociálně
psychologické modely nezahrnovaly charakteristiky žákových předchozích znalostí ve
vztahu ke změně.
Doleová a Sinatrová (1998) syntetizovaly různé typy modelů a navrhly model kognitivní rekonstrukce znalostí (cognitive reconstruction of knowledge), do něhož zahrnuly
větší množství proměnných. Centrální roli v konceptuální změně hraje kognitivní angažovanost, jejíž velikost odpovídá výsledku interakce mezi osobními charakteristikami
žáka a vyučovacími výroky. Klíčovou složkou osobních charakteristik jsou žákovy předchozí znalosti. Silné koherentní koncepce, které udržují žákovu angažovanost, jsou méně
přístupné změnám v porovnání s nepropracovanými a útržkovitými koncepcemi, které
neznamenají žádnou angažovanost. Další důležitou charakteristikou žáka je jeho motivace
ke zpracování nové informace. V této souvislosti autorky odkazují na zjištění, že motivace
souvisí s nespokojeností, kognitivním konfliktem nebo kognitivní disonancí, k níž dochází,
když se objeví anomálie mezi existujícími koncepcemi a novými daty (Chinn & Brewer,
1993). Ve svém modelu proponují čtyři fasety motivace: nespokojenost, zájem o téma,
osobní relevanci a sociální kontexty (kontexty, v nichž je tvrzení zvažováno – vrstevníky
jejich téma zajímá, vztah k řečníkovi, skupinová diskuse). Další individuální charakteristikou, kterou autorky zahrnuly do modelu, je potřeba poznávání (need for cognition),
která je považována za vrozenou charakteristiku. Na straně faktorů vyučování autorky
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Schéma 9 Model kognitivní rekonstrukce znalostí
Zdroj: Dole a Sinatra (1998, s. 119).

(c

)

Pokud dojde ke zdárné interakci mezi studentovými charakteristikami a charakteristikami informací, pak jedinec začne informace zpracovávat. Zpracování může variovat na
kontinuu od nízké kognitivní angažovanosti až po vysokou metakognitivní angažovanost.
Tato vysoká kognitivní angažovanost souvisí s angažováním se v hloubkovém zpracování
informací, používáním elaborativních strategií a metakognitivní reflexe. Jedinci, kteří se
v nejvyšší formě elaborace angažují, tedy nejenom že zapojují kognitivní strategie spojování a porovnávání existujících koncepcí s novou informací, ale zároveň také reflektují,
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o čem přemýšlí a proč. Právě pouze skrze tyto procesy může podle autorek docházet
k silné konceptuální změně. Zajímavé je, že i přesto, že dojde k naplnění všech podmínek
na straně vyučování i žáka, nemusí ke konceptuální změně dojít. Důvody mohou být různé – prezentovaná tvrzení nemají předpokládanou přesvědčivost, žáci například nemají
vhodné znalosti a podobně.
Původní pohledy na konceptuální změnu byly založeny na perspektivě znalostních deficitů. Jedinci, kteří měli vědecky nepřesné koncepce, podle těchto pohledů měli buď málo
znalostí, anebo je „chybně“ chápali (miskoncepce) ve vztahu k určitým tématům. Proto
se v těchto fázích odborníci zaměřovali na dodávání více znalostí nebo na „opravování“
miskoncepcí, přičemž předpokládali, že jakmile bude znalostní deficit studentů překonán,
dojde k přijetí vědeckých koncepcí (Posner et al., 1982).
Pozdější modely zohledňují také další faktory a uznávají roli různě diferencovaných
„horkých“ (hot) konstruktů, k nimž patří cíle, epistemická motivace, epistemická přesvědčení, zájem, self-efficacy a emoce. V rámci těchto pojetí má konceptuální změna charakter
motivačního procesu rekonstruování znalosti, který je ovlivněn řadou kognitivních, motivačních, afektivních a sociokulturních faktorů. Takto pojímaná změna je lépe aplikovatelná ve školách nebo na porozumění veřejnosti různým sociálně významným vědeckým
obsahům, jako jsou například klimatické změny, držení zbraní, očkování, geneticky modifikované potraviny a podobně (Sinatra, 2005; Sinatra & Mason, 2013; Sinatra, Kienhues,
& Hofer, 2014).

G
ra
da

Znalosti a epistemická přesvědčení jako nedělitelné
entity
Modely zařazené do této kategorie se explicitně zmiňují o změně koncepcí a roli osobní
epistemologie v ní. Pro ilustraci budou představeny dva modely, které tyto dvě charakteristiky explicitně zvažují, model konceptuální změny Pintricha (1993) a Murphyové (2007)
interakční model charakteristik žáka a argumentu.

Horká kognice a konceptuální změna

(c

)

Pintrich et al. (1993) ve svém přístupu označovaném jako horká konceptuální změna
(hot conceptual change) zdůraznili roli motivačních a kontextuálních faktorů, mezi nimiž
zvažovali rovněž epistemická přesvědčení. Jako jedni z prvních upozornili, že „čistě kognitivní modely učení a konceptuální změny pracují s metaforou vědce a vědecké komunity, která usiluje o hledání porozumění, a jsou proto vhodné pro zkoumání ochotných
a motivovaných jedinců v laboratorních podmínkách, ale neodpovídají situaci v třídním
kontextu, neboť pracují s předpokladem kognitivního zaujetí pro úkol, což je však jedna
z mnoha voleb, kterou student pohybující se mezi nesčetnými úkol činí“ (1993, s. 172).
Podle těchto autorů je ochota studenta u úkolu setrvat funkcí jeho motivačních a epis-
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osvojováním si učebních cílů;
vysokou úrovní osobního zájmu a vědomím hodnoty;
vysokou úrovní self-efficacy a kontroly učení a porozumění.
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temických přesvědčení, která mohou být dále posilována nebo oslabována charakterem
třídního kontextu.
Ve snaze integrovat do procesu konceptuální změny motivační a epistemická přesvědčení odkazují na Posnerovu (1982) metaforu konceptuální ekologie. Podle ní jsou znalosti umístěny v propojených sítích a konceptuální změna jedné oblasti vede k anomáliím
v celkové konceptuální ekologii. Epistemická přesvědčení v procesu konceptuální změny
podle Pintricha a kolegů (1993) hrají roli rámce, v němž se jedinec rozhoduje o validitě
vysvětlení problému a o přijímání nových informací do konceptuální ekologie.
Ve shodě s dalšími autory (např. Murphy & Alexander, 2016) Patricková s Pintrichem (2001) zdůraznili důležitost několika kognitivních faktorů pro konceptuální změnu:
1. určitá úroveň metakognitivního vědomí (tj. reflexe nebo metakonceptuální vědomí),
2. hloubkové zpracování učiva (tj. elaborační a hloubkové strategie, selektivní sledování
důležitých klíčů v prostředí, které mohou signalizovat diskrepance mezi jejich koncepcemi a vhodnějšími koncepcemi) a 3. angažovanost v obecném vědeckém myšlení a řešení
problémů. Předpokládali, že tyto tři faktory mohou být facilitovány třemi různými motivačními přesvědčeními:

G
ra
da

Konceptuální změna dále podle předpokladu Patrickové a Pintricha (2001) souvisí
s úrovněmi epistemických přesvědčení o povaze znalostí, o jejich zdroji a o způsobech
jejich odůvodňování. Konkrétně ovlivňují míru angažovanosti ve vědeckém myšlení a řešení problému a zdá se, že určitá úroveň epistemického poznávání je rovněž podmínkou
k záměru angažovat se v kvalitativně vyšších procesech poznávání. Osobní epistemologie
je tedy jak prekurzorem, tak i produktem procesu konceptuální změny.

Model CLAIM

)

Systematické posuny ve vědění i v epistemických přesvědčeních shrnula Murphyová (Murphy, 2007; Murphy & Alexander, 2013, 2016) ve svém modelu nazvaném interakční model
charakteristik žáka a argumentu (CLAIM), který na konceptuální změnu nahlíží optikou
epistemického poznávání a zvažuje jeho dynamiku a vzájemnou interakci různých faktorů
(viz schéma 10). Model rozlišuje tři fáze:

(c

1. rozpoznání, v jehož průběhu vzniká záměr budovat znalosti;
2. explanatorní sílu jako proces, v průběhu kterého nastává elaborace znalostních struktur a vzniká určitý rozpor (disonance);
3. zkoumavé porozumění, v rámci kterého má docházet k přirozené synergii mezi konceptuální změnou a epistemickými přesvědčeními, a to v tom smyslu, že není možné,
aby jedno bylo bez druhého. Muphyová předpokládá, že dochází k transformativním
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zkušenostem, které podporují růst ve směru silnější kritické analýzy (Greeno & van
de Sande, 2007).

Kritické analytické myšlení

vědět, že

P

být přesvědčen o

Schéma 10 Interakční model charakteristik žáka a argumentu (CLAIM)
Zdroj: Murphy a Alexander (2016, s. 27).
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Konceptuální změnu považují autorky za nezbytnou v učení i vývoji a všudypřítomnou, promítající se do všech sfér lidského učení. Podle nich se jedná o princip platný jak
pro znalosti samotné, tak i pro epistemická přesvědčení. Změna vyžaduje záměr budovat
znalosti, což je stav kvalitativně odlišný od záměru řídit informace. Ze schématu 10 je
dále zřejmé, že jak znalosti, tak i přesvědčení o znalostech jsou přístupná reflexi a kritické
analýze. Vývojovým cílem tedy je dosáhnout úrovně zkoumavého porozumění, při němž
jedinci zvažují perspektivy nebo interpretace dostupné v rámci důkazů a relevanci i kvalitu
těchto důkazů (Murphy, 2007).
Přestože se standardy využívané pro odůvodňování přesnosti a věrohodnosti argumentů liší napříč doménami, a nemohou být tedy zcela stabilní nebo konstantní, autorky
předpokládají existenci zobecnitelných standardů evidence, které mohou být aktivovány.
Dokládají to tvrzením, že bez rozlišitelných vzorců by se jedinci nebyli schopni orientovat v komplexitě a dynamismech světa a byli by paralyzováni ve své schopnosti usuzovat
o svých znalostech a vědění. Podle autorek tedy nejsou epistemické úsudky náhodnými
událostmi, ale odráží poměrně predikovatelné výsledky, jsou-li zváženy kritické faktory
typu povaha úlohy, úroveň osobní významnosti nebo důsledky nepřesného určení (Murphy
& Alexander, 2016).
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Za katalyzátor vyhledávání hlubšího porozumění autorky považují pochybnosti neboli
stav kognitivní a emoční disonance. Kritická analýza zahrnuje jak kognitivní, tak i afektivní angažovanost. Jedinci zvažující pravdivost a důvěryhodnost informací nemohou
být angažováni bez vyslovení cílů, vyjádření záměru nebo investice emocí (např. Pekrun
& Linnenbrink-Garcia, 2014). Konceptuální změna vyžaduje také kontextově řízenou
autoregulaci – strategické a metastrategické zpracování.
Očekávaným výsledkem v epistemické kognici je schopnost zvažovat zdroje a úroveň
důkazů požadovaných k řešení daného problému ve vztahu k významnosti nebo hodnotě
tohoto problému pro jedince nebo společnost (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011;
Greene, Azevedo, & Torney-Purta, 2008). Tuto podmíněnou aplikaci evidenčních standardů k odůvodňování přesvědčení o znalostech Alexanderová nazývá epistemickou kompetencí (Alexander et al., 2011; Alexander, 2012; List, Grossnickle, & Alexander, 2016).
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Připomeňme, že termínem „epistemické změny“ jsou označovány změny ve smýšlení
o povaze znalostí a způsobech poznávání, které vznikají relativně rychle jako důsledek
environmentálních činitelů typicky organizovaných záměrně za tímto účelem (Muis, Trevors, & Chevrier, 2016). Oproti předchozím modelům bude tato část patřit zjištěním,
která přinesla zkoumání v oblasti záměrného ovlivňování epistemického poznávání jako
samostatných procesů. Jednou z otázek, kterou bude tato pasáž vedena, je, zda zkoumání
epistemických změn přineslo nová zjištění oproti těm, která byla nashromážděna studiemi
zabývajícími se změnou konceptuální.
Většina autorů publikujících v oblasti epistemického poznávání se shoduje v názoru,
že ač je osobní epistemologie významnou komponentou vysokoškolského studia, znalosti
a porozumění tomu, jak ji ovlivňovat, nejsou stále dostatečné. Podobně jako předchozí
přístupy, modely epistemické změny staví na Piagetově principu ekvilibračního procesu,
kterým jedinec stoupá skrze stadia kognitivního vývoje. Autorkou jednoho z prvních integrovaných modelů epistemického vývoje a epistemické změny je Bendixonová (2002).
Vyšla z předpokladu sdíleného mnoha autory v oblasti epistemického poznávání, že hnací
silou epistemického vývoje je kognitivní disequilibrium. Oproti ostatním autorům (King
& Kitchener, 2004; Baxter Magolda, 2004; Schommer-Aikins, 2004) však mechanismus
epistemické změny explicitněji rozpracovala a objasnila.
Mechanismus epistemické změny tvoří podle Bendixenové (2002) tři komponenty:
1. epistemická pochybnost, 2. epistemická vůle a 3. strategie řešení (viz schéma 11).
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Schéma 11 Integrativní přístup k osobní epistemologii dle Bendixenové
Zdroj: Bendixen a Rule (2004, s. 72).
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Počáteční komponentou mechanismu změny je epistemická pochybnost. Tato zjištění
učinili i mnozí další autoři, (např. Chandler, 1987; Chandler, Hallett, & Sokol, 2002), kteří
však považovali přítomnost epistemické pochybnosti pouze za atribut relativistické úrovně
myšlení, zatímco Bendixenová jej považovala za univerzální pro jakoukoli vývojovou pozici v epistemickém poznávání. Význam epistemické pochybnosti jako kritické podmínky
či součásti epistemické změny je rovněž v souladu s teoriemi konceptuální změny (např.
Dole & Sinatra, 1998). Koncept epistemické pochybnosti Bendixenová spojuje s pravděpodobností konceptuální změny. Pochybování o vlastních epistemických přesvědčeních
zahrnuje zvažování důkazů a rozlišování pravdivosti těchto přesvědčení. Jakmile toto
rozlišování dosáhne úrovně důkazů, které jsou důvěryhodné, pokročilejší přesvědčení se
může začít rozvíjet. V jejím modelu však epistemická pochybnost nepředstavuje jedinou
podmínku vzniku epistemické změny, a proto je po jejím dosažení možný zpětný vývoj
ke stávající epistemické pozici.
Epistemická vůle představuje další komponentu mechanismu změny v modelu Bendixenové (2002). Autorka tento konstrukt spojuje s motivací a odkazuje se rovněž k teorii
konceptuální změny. Vůli jako „dynamický systém psychologických procesů kontroly, které
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chrání koncentraci a zaměřené úsilí od osobního nebo environmentálního vyrušování“
(Corno, 1993, s. 16, cit. dle Bendixen, 2002) připodobňuje Bendixenová k záměrnosti
konceptuální změny (Sinatra & Pintrich, 2003). Podle autorky vůle zaměřuje pozornost
na metakognitivní povědomí (Hofer, 2004) a na jedincovo přebírání „odpovědnosti“ za
jeho epistemologická přesvědčení. Epistemická změna vyžaduje nejenom pochybnost, ale
také akci (Bendixen, 2002).
Poslední komponentou mechanismu epistemické změny jsou strategie řešení. Za
nezbytné strategie řešení autorka považuje reflexi a sociální interakci. Reflexe zahrnuje
přezkoumávání minulosti, analyzování implikací přesvědčení a volby. Zatímco někteří
autoři považují reflexi opět za atribut pozdějších stadií vývoje (King & Kitchener, 2004;
Mansfield & Clinchy, 2002; Piaget, 1985), Bendixenová ji připouští jako obecný mechanismus důležitý pro všechny epistemické úrovně. S reflexí Bendixenová společně s dalšími
autory (Kuhn, 1991; Lerner, 1982; Moshman, 1998; Vygotsky, 1978) explicitně zvažuje ještě
další strategii, sociální interakci, konkrétněji argumentaci a kromě ní připouští i další
možné strategie. Také v tomto momentě epistemické změny zároveň připouští možnost
návratu ke stávajícím epistemickým pozicím nebo k jakékoli z předchozích komponent.
O tomto mechanismu epistemické změny uvažuje Bendixenová (2002) jako o lineárním i hierarchickém současně, a to v tom smyslu, že komponenty se objevují ve vzorcích,
které popsala, a jsou závislé jedna na druhé. Své předpoklady dokládá odkazy na literaturu
konceptuální změny (Pintrich, Marx, & Boyle, 1993; Posner et al., 1982). Upozorňuje však,
že celkový model není stadiální v tradičním slova smyslu, ale epistemický vývoj nahlíží
jako dynamický proces poháněný mnoha faktory, včetně kontextu, afektu a prostředí. Předpokládá dimenzionalitu jednotlivých epistemických přesvědčení a mechanismus
změny, který operuje jak na obecné, stadiální, tak i na specifické, dimenzionální rovině
epistemického růstu. To zároveň umožňuje regresi nebo rekurzivní myšlení. Regrese a rekurze v myšlení podle ní pomáhá dlouhodobému růstu, neboť umožňuje upouštět od
nepotřebných vzorců. K posunu ve směru k pokročilejší epistemické pozici dochází teprve
tehdy, projde-li jedinec všemi komponentami. Tento postup však nemusí být trvalý, jedinec
jej může později odmítnout, podobně jako v konceptuální změně (Dole & Sinatra, 1998).
Model dále zvažuje některé další faktory, které v procesu epistemické změny hrají
rovněž důležitou roli. Jedním z nich je metakognice, která má důležitou roli pro efektivitu a trvalost vývoje. Podobně jako Dole a Sinatra (1998), Bendixenová a Rulová (2004)
vidí metakognitivní procesy na kontinuu angažovanosti, od nízké po vysokou. Čím více
je jedinec metakognitivně angažován ve zpracovávání pokročilejších přesvědčení, tím
trvalejší tato přesvědčení budou. Když si je vědom potřeby strategií řešení, pak také pečlivě monitoruje jejich efektivitu. Metakognitivní reflexe hraje také centrální roli v rekonceptualizovaném modelu osobní epistemologie Hoferové (2004). Je důležitá například
nejenom pro rozlišování důvěryhodnosti různých autorit, ale také pro to, jak se student
v této diferenciaci angažuje.
Bendixenová a Ruleová (2004) předpokládají dvě potenciální podmínky mechanismu
epistemické změny: disonanci a osobní relevantnost. Disonance vzniká, když zkušenosti
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neodpovídají očekáváním. Protichůdné zkušenosti vedou k přehodnocení, reinterpretaci nebo odmítnutí původních předpokladů nebo přesvědčení. Oproti epistemické pochybnosti je disonance více obecný pocit disequilibria, zatímco epistemická pochybnost
označuje konkrétně zpochybňování epistemických přesvědčení a zvažování jiných možností. A tak je disonance podmínkou pro mechanismus změny, konkrétně pro jeho první
komponentu. K disonanci nemusí vždy dojít, jedinec si může zvolit konfliktní informace
ignorovat nebo odmítnout (Chinn & Brewer, 1993). Někteří autoři dokonce upozornili
na možnost, že disonance vede také ke změně v opačném směru ve smyslu odrazování od
reflexe (De Lisi & Golbeck, 1999). Osobní relevance je druhou podmínkou epistemické
změny. Tato kategorie zahrnuje zájem o téma, emoční angažovanost, a vysokou self-efficacy
související se změnou epistemických přesvědčení (viz Pintrich, Marx, & Boyle, 1993).
Afekt ve smyslu emocí hraje kritickou roli v každém bodu modelu a ve vztahu k tomuto
faktoru autorky řeší dvě důležité otázky: Jakou roli hrají pozitivní a negativní emoce? a Do
jaké míry afekt brání nebo facilituje epistemický vývoj? Obecně je rozšířen předpoklad,
že pozitivní emoce jsou pro epistemickou změnu důležité (Fredrickson, 1998), avšak
v situacích epistemických pochybností byly pozorovány negativní emoce jako depresivita,
anxieta, osamělost, znepokojení, zmatení a bolestivost (Bendixen, 2002; Chandler, 1987).
Haviland a Kramer (1991) předpokládali, že periody intenzivních emocí jsou antecedenty
změn v epistemickém myšlení. Když studovali deníky adolescentů, objevili intenzivní
negativní emoce předcházející změnám v myšlení. K podobným závěrům dospěla již zmíněná syntéza popisující fungování epistemických emocí (Muis, Chevrier, & Singh, 2018).
Zdá se však, že reakce studentů na silné emoce jsou vysoce interindividuální. Zatímco
u některých vedou k epistemickým změnám, jiní jsou jimi přemoženi a volí si setrvat
u stávajících přesvědčení (Bendixen, 2002).
V rámci sociálního prostředí hrají v modelu velmi důležitou roli vrstevníci. Ti mohou
být důležití při iniciování epistemických pochybností, jsou také mnohem častěji následování při řešení špatně strukturovaných problémů nežli dospělé autority a mohou být
klíčem k řešení.
Kognitivní schopnost je součástí vnitřních činitelů, která interaguje s vnějším prostředím. Fischer (1980) zkombinoval Piagetovu (1985) a Vygotského (1978) teorii a ve
shodě s Piagetem předpokládal, že děti rozvíjejí schopnosti, které poskytuje kapacita jednat
organizovaným způsobem v konkrétním kontextu. Ve shodě s Vygotským však také platí,
že tyto schopnosti jsou sociálně a kulturně definované. Fischer (1980) proto rozlišil dvě
úrovně – funkcionální a optimální. Funkcionální je taková, na níž lidé fungují bez podpory
okolí, optimální je nejvyšší možná úroveň, na níž může člověk fungovat nezávisle. Tato
úroveň může být překročena, když jedinec získává podporu z okolí od partnera s většími
dovednostmi (viz Vygotského koncept scaffolding, 1978). Vývoj dovedností je tedy závislý
na jedincově kognitivní schopnosti, afektu, epistemických přesvědčeních a prostředí. V této
dynamické interakci kognitivní a mozkové kapacity a požadavků prostředí se objevuje
vyšší úroveň dovednosti.
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Reciproční kauzalita představuje jev s velkým dopadem na charakter vývoje. Autorky
modelu uvádí, že skutečnost, že jedinec je ovlivňován prostředím, ale také svými epistemickými stanovisky, a zároveň ovlivňuje osobní epistemologii ostatních osob, vytváří multiplikační efekt a má za následek, že epistemický vývoj není možné vyjádřit jako lineární
progresi, ale spíše jako spirálu.

Shrnutí

Epistemické změny jako důsledek
záměrných intervencí
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Je zřejmé, že všechny typy prezentovaných modelů sdílejí společné rysy. Každý typ má
však jedinečnou perspektivu a je svým vlastním způsobem přínosný. Model epistemické
změny staví na modelech konceptuální změny, má však vysoce komplexní povahu, zahrnuje množství nonkognitivních proměnných (epistemická vůle, epistemická pochybnost)
a zohledňuje také celkový vývoj. Představuje tak nejširší a nejobsažnější rámec pro uvažování o epistemickém vývoji i záměrných intervencích k navozování epistemických změn.
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Principy pro záměrné ovlivňování osobní epistemologie studentů bylo možné odvodit
již z výše prezentovaného modelu Bendixenové (2002), v rámci kterého jsou za klíčové
mechanismy epistemických změn považovány epistemická pochybnost, epistemická vůle
a (epistemické) strategie. Všechny tyto mechanismy je vhodné při plánování intervencí
vzít v úvahu a vytvářet strategie vedoucí k jejich ovlivňování.
Parkinson a Maggioni (2017), kteří analyzovali realizované intervenční studie v této
oblasti, dospěli k závěru, že změny v osobní epistemologii byly v rámci intervencí záměrně
navozovány dvěma mechanismy, 1. myšlením druhého řádu, souvisejícím s vystavováním
se konfliktním myšlenkám, usilovným uvažováním a self-efficacy, a 2. explicitní reflexí.
Muisová a kolegové (2016) rozlišují intervence z hlediska použitých prostředků na
textové, kurikulární a manipulace s pedagogickými přístupy. Dosavadní intervenční
studie podle nich kladly důraz na tři hlavní oblasti:
■

(c

■
■

navozování pochybností;
změny kognitivních strategií a aktivit;
širší okruh podmínek utvářející tzv. epistemické klima.
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Při pochybování dochází k nerovnováze mezi stávajícími koncepcemi a novými informacemi, při nichž jedinci mohou zažívat také epistemické pochybování. To je charakteristické hodnocením stávajících přesvědčení o povaze znalostí nebo způsobech vědění jako
nepřiměřených a motivací k vyřešení této nerovnováhy. Tvorba nového, smysluplného
přesvědčení, které bude užitečné pro další poznávání, je jedním z možných, avšak nejnáročnějších způsobů řešení.
K navozování epistemických pochybností byly dosud využívány dva přístupy, práce
s protichůdnými informacemi ve výuce a různé typy textů. V prvním případě šlo především
o poskytování bohatšího souboru informací, které byly protichůdné. Tyto protichůdné
informace nebyly zpravidla poskytovány přímo, ale objevovaly se v průběhu semestru.

Osobní epistemologie a její změny

Navozování epistemických pochybností
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Například Muisová a Duffyová (2013) zkoumaly efektivitu intervencí, které zahrnovaly využívání konstruktivistických učebních přístupů, jako jsou různé způsoby řešení problému
nebo kritické evaluace prezentovaných informací. Významnou součástí jejich intervence bylo
také porovnání různých typů informací a upoutávání pozornosti ke konfliktu mezi znalostními výroky. Výsledky označily tento typ intervencí ve vztahu k navozování epistemických
pochybností za úspěšný.
Jiný typ intervence provedli Schüssele a kolegové (2014), kteří použili metody projektového učení (learning by design). Budoucí učitelé fyziky měli vytvořit k tématům dvou paralelních předmětů hypertexty, které u jejich žáků podpoří elaboraci obsahu učiva. Pro jejich
tvorbu jim byly nabízeny texty z oblasti vědy, které prezentovaly různé modely v konfliktním
formátu. Výsledky rovněž ukázaly, že u studentů došlo k navození hlubší elaborace obsahu
a ke vzniku epistemických pochybností.

(c

)

Texty využívané k navozování pochybností jsou různého typu. Texty prezentující
různorodá, často i protichůdná stanoviska (Kienhues, Bromme, & Stahl, 2008) zpravidla
obsahují vždy nějaké faktické informace, protože konceptuální změna zahrnuje nejenom
reorganizaci existujících znalostí, ale také integraci nových (Kienhues, Bromme, & Stahl,
2008) a důraz na konfliktní informace, kterým se snaží přimět čtenáře k reflektování
vlastních přesvědčení.
Zvláštním typem těchto textů jsou tzv. texty vyvracející, polemické (refutační), zaměřené na vyvrácení konkrétního stanoviska prostřednictvím argumentace. Tento typ textů
explicitně identifikuje běžné miskoncepce, utváří argumenty pro jejich nevhodnost a poskytuje vědecké koncepce s podporujícími důkazy (Tippett, 2010). Obecně se předpokládá, že
prezentace konfliktních informací v refutačních textech vyvolá epistemickou pochybnost,
která povede k epistemické změně. Pro testování účinku refutačních testů jsou zkoumané
osoby obvykle rozděleny do dvou skupin, z nichž jedna je vystavena účinkům refutačních
textů, zatímco druhá dostává texty expozitorní (popisné, tj. bez kontradikcí). Příkladem
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tohoto typu textu je úryvek refutace, po němž následuje text běžný, popisný. Následující
ukázka obsahuje části textů použité ve studii Trevorse a kolegů (2016, s. 369–370):
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„Teď už víte, že geneticky modifikované potraviny jsou takové potraviny, které mají změněné
některé své genetické informace. Možná si myslíte, že k vývoji geneticky modifikovaných potravin dochází pouze v laboratořích pod vědeckým dohledem. Tak tomu ale není! Genetické
modifikace mohou probíhat i přirozenou cestou. Například jedním typem přirozené genetické modifikace rostlin je křížové opylování. Ke křížení dochází, když je pyl z jedné rostliny
zkřížen s pylem druhé rostliny. Rostliny kukuřice jsou často opylovávány tímto způsobem,
kdy vítr nese pyl z jedné plodiny kukuřice do jiné, oddělené plodiny kukuřice v blízkých
polích. Když jsou kukuřičné rostliny různých odrůd křížově opylovány, jejich semena se geneticky odlišují od původních rostlin kukuřice. Záměrně geneticky modifikovaná kukuřice je
kombinací dvou druhů kukuřice. Semeno kukuřice z nové křížově opylované rostliny bude
nést nové genetické informace. Tyto nové genetické informace budou i nadále součástí
potomků této rostliny.“
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„Teď už víte, že geneticky modifikované potraviny jsou takové potraviny, jejichž některé
genetické informace se změnily. Vývoj geneticky modifikovaných potravin může probíhat
v laboratořích pod dohledem vědců nebo přirozenými procesy a mnoha způsoby mezi tím.
Například jeden typ přirozeného procesu genetické modifikace rostlin je křížové opylování. To nastane, když pyl z jedné rostliny je křížen s pylem druhé rostliny. Rostliny kukuřice
jsou takto opylovány, když vítr nese pyl z jedné kukuřičné plodiny na oddělenou obilninu
v blízkých polích. Semena takových rostlin budou geneticky odlišná v porovnání s původními rostlinami kukuřice. Kukuřice produkovaná těmito křížově opylovanými rostlinami
je kombinací dvou odrůd kukuřice. Semena kukuřice z nového opylovaného kříže budou
nést nové genetické informace. Nové genetické informace budou pokračovat být součástí
potomků této rostliny.“

(c

)

Ani použití tohoto typu textů nezaručuje úspěšnost, jak dokazuje studie Trevorse et al.
(2016). Výsledky těchto autorů zároveň potvrdily předpoklad, že jejich účinek může být
blokován u osob, u nichž jsou refutace namířeny proti vysoce ceněným aspektům jejich
sebepojetí, v případě této studie to bylo proti výrazným postojům ke zdravému stravování.
Jiná skupina výzkumníků se zaměřila na využívání mnohočetných textů v oblasti
vzdělávání pro běžný občanský život. Vyšli z předpokladu, že setkání s protichůdnými
informacemi vyžaduje větší pozornost k jejich hodnocení a k porozumění argumentaci
různých zdrojů, které je podstatou adaptivního epistemického poznávání (Kienhues, Ferguson, & Stahl, 2016). Zdůraznili dále rozdíl mezi zpracováváním jediného textu a snahou
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o porozumění mnohočetným textům (Britt, et al., 1999; Perfetti, Rouet, & Britt, 1999).
Zatímco porozumění jedinému textu může být dosaženo rozvinutím povrchní reprezentace rysů textu a jeho integrováním s porozuměním vlastním dosavadním znalostem,
v případě mnohočetných textů jsou studenti více nuceni zvažovat shody a rozdíly mezi
různými otázkami, což zvyšuje důležitost zdrojů informací, jako je důvěryhodnost autora, vydavatele, datum a kontext (Kienhues, Ferguson, & Stahl, 2016). Podle Britta a kol.
(1999) si tedy čtenáři utvářejí mentální modely, které jim dovolují získávat integrované
porozumění při angažování se ve čtení odlišných informací, jako jsou mnohočetné informační zdroje. Vzhledem k tomu, že porozumění mnohočetným textům a rozdílným
informacím je komplexnější úlohou, předpokládají autoři tohoto přístupu, že v něm epistemické poznávání hraje důležitou roli. Bråten s kolegy (2011) například předpokládali, že
přesvědčení o jistotě a zdrojích znalostí ovlivňuje konstruování čtenářova intertextového
modelu. Víra v to, že znalost se vyvíjí, souvisí s definováním úkolu a s aktivitami, jako je
pátrání po rozdílných informačních zdrojích, a připouští, že ne všechny informace jsou
jisté. Přesvědčení o expertech jako o zdrojích informací podle jejich předpokladu vede
k vyšší důvěře v informace v textech a nižšímu spoléhání na vlastní názor, což má za následek utváření spojů mezi zdroji. V neposlední řadě přesvědčení jedinců o struktuře nebo
jednoduchosti znalostí a odůvodňování znalostních výroků pravděpodobně mají vliv na
budování situačních modelů. Čtenář, který věří, že znalost je „komplexní“, zpracovává texty
oproti čtenáři věřícímu v „jednoduchost“ znalosti s větším úsilím, aby si utvořil integrované
porozumění k tématu. Navíc silnější přesvědčení o odůvodňování znalostí, vzájemné porovnávání myšlenek a pravidel by mělo vést k využívání metakognitivních strategií a více
kritérií k odůvodňování znalostních výroků a k aktivnějšímu používání argumentačního
schématu pro utváření mentálního modelu situace. Výzkum tyto předpoklady potvrdil.
K významným výsledkům studie patřilo dále zjištění, že vztahy mezi způsoby zpracování textů a osobní epistemologií jsou reciproční, a že práce s texty může přispívat k dalšímu
epistemickému rozvoji, což podpořilo výzkumníky ve využívání textů v rámci intervencí.
Fergusonová s kolegy (2012) například publikovala intervenční studii založenou na čtení
mnohočetných textů s různorodými stanovisky, které byly předloženy 51 univerzitním
studentům v jihovýchodním Norsku s následující instrukcí: „Představte si, že blízký přítel se Vám svěřil, že zažívá rozpaky při používání mobilního telefonu a žádá Vás o radu,
zda je to bezpečné. Vy jste se pustil/a do vyhledávání informací vztahujících se k tomuto
tématu na internetu. Vyhledáváním jste získal/a šest výsledků, na které byste se rád/a blíže
podíval/a. Nyní se chystáte studovat tyto texty, aby jste mohl/a poradit svému příteli na
základě dobré informovanosti“ (Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012, s. 110). Všechny texty
se vztahovaly k otázce mobilních telefonů a jejich potenciálnímu negativnímu vlivu na
lidské zdraví a jejich délka se pohybovala mezi 400–560 slovy. Stručný popis každého je
obsahem následující ukázky:
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První dokument byl úryvek z učebnice přírodních věd pro střední školy. Vysvětloval fungování mobilních telefonů a elektromagnetického záření relativně neutrálním, akademickým
způsobem. Jeho součástí byl odstavec o tom, jak je možné výzkumně ověřovat potenciální
zdravotní rizika související s používáním mobilních telefonů.
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Druhý dokument byl veřejnou informací vydanou Agenturou pro národní ochranu před
zářením (National Radiation Protection Agency). Jeho obsahem byla informace, že tvrzení,
že mobilní telefony mohou způsobovat vážná onemocnění, zejména rakovinu, je dosud
nedostatečně výzkumně podloženo. Zpráva však rovněž obsahovala informace o možných
preventivních opatřeních, jako např. používání handsfree a upřednostňování zasílání SMS
zpráv a stručných konverzací, která by měla být provozována kvůli nedostatku longitudinálních studií a studií týkajících se dětí.
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Třetí text byl výzkumnou zprávou popisující novou, dosud nepublikovanou přehledovou
studii australského profesora a neurochirurga doktora Khurana, který tvrdí, že existuje dostatečná vědecká evidence pro souvislost mezi užíváním mobilních telefonů a jistými typy mozkových nádorů. Dokument rovněž obsahoval odstavec odkazující na britského výzkumníka
vyjadřujícího se k potenciálnímu zdravotnímu riziku spojenému se zářením z bezdrátových
počítačových sítí, které byly připodobňovány k záření mobilních telefonů.
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Čtvrtý dokument byl úvahou v časopise o ochraně zdraví Today’s Medicine, napsaný vedoucím inženýrem reprezentujícím Asociaci mobilních operátorů, který se vyjadřoval ke
zprávě doktora Khurana a argumentoval, že na základě současných důkazů je riziko rakoviny
spojované s používáním mobilních telefonů přehnaným tvrzením, přičemž se odkazoval na
WHO a ostatní nezávislé přehledy výzkumů na podporu svého stanoviska.
Pátý text byl psaný reportérem amerického časopisu Idaho Observer, obecně zaměřeného na
obhajobu žurnalistiky a populistické politické události. Článek tvrdil, že používání mobilního
telefonu rakovinu nepochybně způsobuje a na podporu tohoto stanoviska citoval vědecký
časopis a výzkumníky. Jeho součástí bylo rovněž tvrzení, že vztah mezi rakovinou a používáním mobilních telefonů je prokázaný fakt, který je skrýván před veřejností průmyslem
zaměřeným na výrobu mobilních telefonů v alianci s nečestnými politiky.

(c
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Konečně šestý dokument byl novinový článek psaný žurnalistou do Norwegian Liberal
Daily. Šlo o rozhovor s hudebníkem, kterému byl diagnostikován mozkový nádor a který
předpokládal, že onemocnění mohlo způsobit časté používání mobilního telefonu.

Výsledky intervence založené na využití těchto mnohočetných textů potvrdily, že prezentování textů s odlišnými stanovisky bylo účinné v aktivování epistemických přesvědčení, konkrétně přesvědčení o „jistotě“ a „jednoduchosti znalostí“ a tří dimenzí „přesvědčení o odůvodňování znalostí“. Prostřednictvím protokolů hlasitého uvažování zároveň
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Osobní epistemologie a její změny

výzkumníci identifikovali dvě komponenty mechanismů epistemické změny, konkrétně
epistemickou pochybnost a strategie. Hodnoty těchto dvou komponent byly ve vztahu
s hodnotami na dimenzích osobní epistemologie (Ferguson, Bråten, & Strømsø, 2012).
Různé typy textů slouží tedy nejenom k navozování epistemických pochybností, ale také
otevírají prostor k využívání různých epistemických strategií.

Kognitivní aktivity a navozování epistemických změn
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Další příspěvky k možnostem rozvíjení epistemických strategií přinesl výzkum epistemického poznávání v doménách. Bendixenová (2016) ve svém přehledu konceptualizací
a modelů využívaných v různých disciplínách na úrovni základního vzdělávání zjišťuje, že
klíčem k rozvíjení osobní epistemologie je kognitivní aktivita. Způsoby, jakými jsou tyto
aktivity realizovány, se zpravidla v rámci jednotlivých disciplín lehce odlišují, ale jejich
princip byl totožný. Ve vzdělávání v přírodních vědách je v této souvislosti klíčovým pojmem argumentování, které pomáhá studentům porozumět epistemickým aspektům vědy
(Ryu & Sandoval, 2012; Duschl, 2008; Kuhn, 1993) a podobně je tomu také v matematice
(Depaepe, De Corte, & Verschaffel, 2016). V jazycích je hlavním konceptem dialogické
vyučování, jehož je argumentování rovněž součástí (Reznitskaya & Gregory, 2013).
Podstatou argumentativního usuzování je konstruování a evaluování argumentů v průběhu procesů učení a řešení problémů. Jde o obecný proces, jehož součástí jsou konkrétní formy uvažování (Iordanou, Kendeou, & Beker, 2016). Odůvodněné argumenty jsou
základní součástí myšlení (Kuhn, 1991), které může být aplikováno na procesy učení
a jejich různé komponenty. Například v průběhu čtení je možné rozvíjet schopnost chápat
argumenty, zatímco v průběhu psaní jejich utváření.
V případě argumentativního usuzování však nejde pouze o kognitivní aktivity, ale
o aktivní využívání metakognitivní úrovně, která je vázána na epistemická přesvědčení.
Jedincova epistemická přesvědčení mohou podporovat angažovanost v argumentování
(Sandoval, 2005) a epistemickou metakognitivní znalost (Barzilai & Zohar, 2014). Podobně Kuhnová považuje epistemické porozumění za metakognitivní základ podporující
argumentativní usuzování. Chinn s kolegy (2011, 2014) považují argumentování za jeden
typ spolehlivého epistemického procesu, společně s vnímáním a svědectvím. Bendixenová
(2016) předpokládá, že epistemické porozumění je prediktorem tvorby argumentu a protiargumentu, které je zároveň možné skrze argumentativní aktivity rozvíjet.
Zvláštním typem argumentování je pak dialogická argumentace, k níž dochází v rámci dialogického vyučování. Dialogické vyučování je pedagogickým přístupem, v jehož
rámci jsou studenti zapojeni do kolaborativní konstrukce významu a sdílejí kontrolu nad
klíčovými aspekty diskurzu (Reznitskaya & Gregory, 2013). Zkoumání a rozvoji tohoto
způsobu výuky, který se mimo jiné snaží překonat omezení transmisivní pedagogiky, se
v našich podmínkách věnuje kolektiv Kláry Šeďové (Šeďová et al., 2019; Šalamounová et
al., 2017; Šeďová, 2017; Šeďová et al., 2016).
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Epistemické klima a širší podmínky epistemické změny

Pedagogika jako přístup k výuce používaný ve třídě je centrálním aspektem epistemického klimatu. Většina studií zdůrazňuje konstruktivistickou pedagogiku (např.
Carter & Yackel, 1989; Erickson, 1993; Higgins, 1997; Muis & Duffy, 2013; Verschaffel
et al., 1999; Lampert, 1990; Yackel & Cobb, 1996), orientovanou na studentovo učení
v kontrastu k pedagogice zaměřené na učitele a transmisi poznatků.
Autorita je dalším významným aspektem. Tento prvek upozorňuje na důležitost rozdělení rolí ve třídě a obrací pozornost k otázce, nakolik má učitel být autoritativní
postavou, zdrojem znalostí apod. Zahrnuje také důraz na perspektivu vrstevníků a podmínky, kdy a proč je přiměřené se na autoritu učitele spoléhat.
Kurikulum je prvek, na něhož se zaměřuje velká část intervencí, přičemž zhruba polovina z nich je zaměřena obecně na pedagogické přístupy, zatímco druhá polovina na
studijní materiály, jako například na texty s protichůdnými informacemi vyvolávajícími
epistemickou pochybnost (Ferguson & Bråten, 2013; Ferguson, Bråten, & Strømsø,
2012; Gregoire, Ashton, & Algina, 2004; Hynd-Shanahan, Holschuh & Hubbard, 2004;
Kienhues, Bromme & Stahl, 2008; Kienhues, Stadtler, & Bromme, 2011; Porsch & Bromme, 2011; Valanides & Angeli, 2005).
Evaluace hovoří o kultuře hodnocení. Důležité je promyslet, na co bude hodnocení
orientované a jaká budou kritéria hodnocení (Haerle & Bendixen, 2008).
Podpora odkazuje k potřebě zohlednění emocí a jejich intenzity, které epistemické klima vyvolává. Například nadměrné pochybnosti, úzkost, smutek nebo zmatení mohou
vést k rezistenci vůči učení se novému. Na podporu strategií pro kritické hodnocení
různých přístupů k řešení problémů nebo zdrojů informací může být například použito
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Muisová s kolegy (2016) se zaměřili na ovlivnitelné aspekty epistemické změny, které
mohou být přímo začleněny do třídního prostředí. Jedná se o nastavení širších podmínek
studijního prostředí, které má potenciál rozvíjet epistemické poznávání a měnit epistemická přesvědčení. Tyto aspekty souhrnně označili jako epistemické klima studijního
prostředí, do kterého zahrnují učitelova epistemická přesvědčení a hodnoty, pedagogické
přístupy, reprezentace znalostí, vzdělávací materiály, třídní aktivity, požadavky kurikula
a institucionální politika.
Pro tento koncept autoři vyšli z práce Amesové (1992) o strukturách třídních cílů, které
podle této autorky představují klíčové rysy studijního prostředí vedoucí k výskytu určitých
motivačních vzorců u studentů a jim odpovídajících typů cílů. Amesová konkretizovala
třídní struktury, které přispívají k tzv. mastery orientaci (tj. důraz na rozvíjení porozumění a zvládání obsahu a dovedností) a popsala jejich vzájemné vztahy. S oporou o tento
koncept Muisová et al. (2016) pojmenovali klíčové rysy epistemického klimatu ve třídě
přispívající k podpoře epistemické změny a vyjádřili je akronymem PACES (pedagogy,
authority, curriculum, evaluation, support):
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Celkově autoři zdůrazňují roli emocí, které student v průběhu epistemické změny
zažívá společně s učením se novým strategiím, které je třeba zvládnout pro udržitelnost
změn. V neposlední řadě jde také o způsob, jakým jsou tyto rysy implementovány ve třídě.

Osobní epistemologie a její změny

metody modelování a následného zkoušení anebo vytváření příležitostí k diskusi. Jako
další typ podpory může sloužit explicitní reflexe, která bude přiblížena v páté kapitole.

Shrnutí
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Záměrné navozování epistemických změn staví na obecných principech konceptuálních
změn doplněných o nové poznatky z výzkumu osobní epistemologie. Jejich základem je
působení na dvě součásti osobní epistemologie, stabilnější a rozsáhlejší struktury epistemických přesvědčení, jejichž změna vyžaduje více úsilí a času, a aktivované procesy
epistemického poznávání, které se zdají být snadněji ovlivnitelné krátkodobými intervencemi. Pro trvalost změn je však třeba působit na obě tyto úrovně.

————————————————— 103 ———

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 103

16.12.2019 16:30:10

g
hi
n
lis
ub
P
G
ra
da
)

(c
Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 104

16.12.2019 16:30:10

g

Osobní epistemologie budoucího učitele

hi
n

5. Osobní epistemologie
budoucího učitele
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Až do tohoto okamžiku byla osobní epistemologie nahlížena výlučně z perspektivy studenta a zabývala se způsoby, jakými studenti rozvíjí svá epistemická přesvědčení v čase
a v rámci různě širokých studijních kontextů. Převážná část odborných zdrojů na toto téma
je zaměřena na osobní epistemologii rozvíjející se uvnitř jednotlivých disciplín (Sandoval,
2016). Vzhledem k tomu, že pro vyšší vzdělávací úrovně je učitelství obvykle studováno
ve více aprobacích a učitel na nižších vzdělávacích stupních musí obsáhnout vzdělávací
kurikulum dokonce v celé šíři, zahrnuje v sobě učitelství zpravidla více disciplín s různými epistemologiemi, a může být tedy považováno za specifickou doménu. Výzkum tuto
skutečnost reflektoval a společně s bádáním na úrovni jednotlivých disciplín se rozvíjelo
zkoumání učitelství na obecnější úrovni, pro kterou byli subjektem zájmu budoucí i stávající učitelé, jejich vztahy k výuce a k učení studentů. Tato výzkumná oblast se zajímala
především o to, jak se vyvíjí osobní epistemologie budoucích a stávajících učitelů a jak
se jejich epistemologie účastní učení žáků. V dosavadním pedagogicko-psychologickém
výzkumu osobní epistemologie budoucích a stávajících učitelů je možné rozlišit několik
linií, které generovaly důležité poznatky o učitelích. Pro účely tohoto textu je členíme na
učitelovy koncepce, učitelova přesvědčení (beliefs) a učitelovo epistemické poznávání.

5.1

Učitelovy koncepce

Jednou z výzkumných perspektiv s úzkým vztahem k osobní epistemologii je výzkum
koncepcí vyučování. Koncept byl odvozen od fenomenograficky16 orientovaného výzkumu zaměřeného primárně na učení studentů, který, vzhledem k tomu, že je v našem
vzdělávacím kontextu zmiňován jen okrajově, nejprve stručně nastíní následující část.

(c

)

Příklad

16

Koncem sedmdesátých let publikovala skupina švédských badatelů výsledky výzkumu,
zaměřeného na zkušenosti studentů při čtení akademických článků. Jeho autoři, Marton
a Säljö (1984), u studentů rozlišili dva kvalitativně odlišné postupy při čtení textů, které souFenomenografie je výzkumná metodologie využívaná k identifikování kvalitativně odlišných způsobů,
jakými lidé zažívají, konceptualizují a vnímají jevy a jak jim rozumí (Marton, 1986).
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hrnně nazvali přístupy k učení (approaches to learning). Přístupy k učení jsou konstruktem
zahrnujícím jak záměr, tak i strategie pro řešení zadaného úkolu, a studenti se mezi sebou
v těchto dvou charakteristikách významně odlišovali. Jedna skupina studentů usilovala o porozumění textu a jejich strategie směřovaly k aktivnímu analyzování konceptů. Jejich přístup
ke studiu byl označen jako hloubkový (deep). U jiné skupiny studentů oproti tomu převládal
záměr splnit úkol s minimem vynaloženého úsilí, k čemuž obvykle používali strategie, jako je
nereflektované memorování a procedurální řešení problémů. Jejich přístup byl pojmenován
jako povrchový (surface). Kromě těchto dvou kategorií se v popisech studentů objevovaly
strategie a doporučení studentů pro získání dobrého hodnocení, a proto byl definován třetí
přístup k učení označený jako strategický (strategic) (Marton, 1976; Entwistle & Ramsden,
1983), který byl charakteristický záměrem dosáhnout nejlepších možných studijních výsledků a přizpůsobením učebních postupů a strategií požadavkům hodnocení. Tato kategorie
byla také uznána Biggsem (1987), který používal označení dosahující (achieving). Od tohoto
přístupu bylo však později jako od nezávislé kategorie na úrovni dvou předchozích pro nedostatek empirických důkazů upuštěno (Kember & Leung, 1998; Entwistle & McCune, 2004).
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Koncept přístupů k učení se celosvětově rychle rozšířil a vzhledem k tomu, že na rozdíl
od stylů učení, které jsou silněji vázané na kognitivní a osobnostní interindividuální rozdíly, jsou přístupy k učení spíše behaviorálními charakteristikami, které zachycují vztahy
mezi studentem, kontextem a úkolem (Biggs, 2001), byla tato perspektiva pochopitelná nejen pro psychology, ale především pro učitele, kterým dávala vodítka pro zvyšování kvality
výuky. Biggs (1993) tyto vztahy vyjádřil explanatorním 3P modelem (presage – process –
product), který definuje proces učení jako interaktivní systém, v němž se všechny složky
(student, kontexty výuky a výsledky učení) vzájemně ovlivňují. Přístupy učení považoval
za indikátory kvality, které se mohou projevit na třech úrovních – na úrovni procesu, kdy
studenti přistupují k řešení úkolů buď hloubkově, nebo povrchově, jako výsledek procesu
učení, ve kterém špatná výuka vytváří povrchový přístup k učení a dobrá výuka hloubkový přístup k učení, a jako vstupní charakteristika studenta, kterou dále rozvíjí aktuálním
studiem. Tato perspektiva se stala jednou z dominantních konceptualizací kvalitního, na
porozumění orientovaného učení, široce využívaného výzkumníky z celého světa (Marton
& Säljö, 1975; Biggs, 1993, Marton & Pang, 2006).
Původ odlišností studentů v přístupech k učení spočíval podle Säljöho (1979) ve způsobech, jakými studenti tyto procesy a úkoly vnímají. Na základě hloubkových rozhovorů
s dospělými různých vzdělávacích úrovní objevil pět kvalitativně odlišných reprezentací
učení, které nazval koncepce učení:

(c

■
■

Nahlížení znalostí jako „absolutní pravdy“, která je předávána autoritami, označil jako
získávání faktických informací;
pojetí vyznačující se připouštěním existence mnohočetných perspektiv, které mají
stejnou hodnotu, nazval zapamatování si toho, co bylo naučeno;
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pojetí, jehož součástí je uvědomování si, že znalosti jsou dočasné a vyvíjejí se, dal název
aplikace a využívání znalostí;
pojetí spojené s uvažováním nad alternativami a používáním důkazů označil jako
porozumění tomu, co bylo naučeno;
koncepci vyznačující se schopností uzavření závazku k určité perspektivě osobního
uvažování označil jako změna pohledu na věci.
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Säljö (1979) rozlišil koncepce s kognitivní orientací na učební úkoly, kam řadil první
dvě, a nazval je reproduktivními, a koncepce s kognitivní orientací na smysl učiva, označované jako rekonstruktivní, kam podle něho patří poslední dvě. Zatímco reproduktivní
koncepce nacházel typicky u absolventů základních a středních škol, u některých vysokoškoláků objevil také konstrukce rekonstruktivní. Jeho studie byla průřezová a neobsahovala
informace o chronologických vztazích mezi jednotlivými koncepcemi, přesto však výpovědi respondentů obsahují náznaky toho, že koncepce odrážejí vývojovou posloupnost,
protože většina účastníků výzkumu hovořila o změně svých pojetí učení při přechodu ze
střední na vysokou školu. Obsahy těchto koncepcí se rovněž zdají být v souladu se systémem intelektuálního a etického vývoje, který na základě několika longitudinálních studií
vytvořil Perry (1970).
Van Rossum se svými kolegy provedli podobné studie u studentů učitelství v Nizozemsku, v nichž měli studenti psát krátké eseje o svých pojetích učení (Van Rossum, Deijkers,
& Hamer, 1985; Van Rossum & Schenk, 1984). Byli schopni tyto studenty klasifikovat do
Säljöho pěti koncepcí učení a navíc zjistili, že jejich dotazovaní měli analogická pojetí vyučování, znalostí a porozumění. Tvrdili, že jejich pět pojetí učení tvořilo hierarchii, která
by měla být považována za paralelu se systémem intelektuálního a etického rozvoje, který
předložil Perry (1970). Pět koncepcí učení, identifikovaných Säljöm (1979), doplnili Van
Rossum a Taylor (1987) o šestou, kterou nazvali změna sebe jako osoby a charakterizovali
jako „vědomý proces, který je poháněný osobními zájmy a zaměřený na dosažení harmonie
a štěstí nebo na změnu ve společnosti“ (s. 19). Zjistili, že výskyt jednotlivých koncepcí
učení nesouvisí s pohlavím, ale se vzdělávací úrovní, přičemž u studentů vysokých škol je
větší pravděpodobnost, že budou reprezentovat učení sofistikovaněji, tj. prostřednictvím
čtvrté až šesté koncepce (Marton, Dall’Alba, & Beaty, 1993, s. 284). Shody v pojetí Perryho,
Säljöho a Van Rossuma et al. shrnuje tabulka 7.
V podobném smyslu se o existenci výše uvedených kvalitativních odlišností ve způsobech reprezentování učebních procesů vyjadřují i další studie (Beaty, Dall’Alba, & Marton,
1997; Landbeck & Mugler, 1994; Van Rossum & Taylor, 1987), jejichž autoři se ve vývojových trendech shodují s Perryho (1970) teorií intelektuálního vývoje. Entwistle a Peterson
(2004) dále upozornili na přechodovou pozici mezi třetí a čtvrtou koncepcí, považovanou
za práh mezi dualismem a relativismem, tedy mezi reprodukcí a hledáním významu. Säljö
(1979) dále objevil, že jakmile lidé začínají vidět učení jako snahu dát smysl myšlenkám
pro ně samotné a vztahují je ke svým předchozím znalostem a zkušenostem, informace
je transformována do osobního významu (smyslu). Učení se pak stává transformujícím
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Tab. 7 Porovnání dvou pojetí koncepcí učení s Perryho stadii intelektuálního vývoje
Perry (1970)

zvyšování znalostí

základní dualismus
(pozice 1)

2

zapamatování si toho,
co bylo naučeno

zapamatování

dualismus
(pozice 2,3)

3

aplikace a využívání
znalostí

reproduktivní porozumění /
/ aplikace

multiplicita
(pozice 4a)

Objekt reflexe

hi
n

Van Rossum, Hamer (2010)

získávání faktických
informací

žádný

důležitost
zkoušky

pozdější
užitečnost

lis

Säljö (1979)
1

g

procesem a mění člověka jako osobu. Lidé s plně rozvinutými koncepcemi učení si jsou
vědomi, že různé koncepce mohou užívat pro různé účely a jsou schopni své učení přizpůsobit typu úlohy (Säljö, 1979).

Práh mezi reprodukcí a hledáním významu (Entwisle & Peterson, 2004)
porozumění učivu

způsob, jakým chceš uvažovat
(pozice 4b)

smysl učiva

5

změna pohledu na věci

rozšiřování horizontů

relativismus
(pozice 5)

osobní rozvoj

6

–

rozvíjení sebeuvědomění

závazek
(pozice 6 a výše)

self

ub

porozumění tomu, co
bylo naučeno

P

4

G
ra
da

Zdroj: volně podle Van Rossuma a Hamerové, 2010).

(c

)

Schémata koncepcí učení poskytují explanaci pro rozdíly v procesech i studijních výsledcích a staly se tak významným rozšířením původního Biggsova (1993) 3P modelu na
4P model (presage – perceptions – process – product). Jejich zkoumání zároveň doložilo, že
rozdíly v učení mají vývojový charakter, který je třeba vzít v úvahu (Meyer, 1997). Novější
výzkum zároveň naznačuje, že vývoj způsobů reprezentování učení i samotných přístupů
k němu není lineární a probíhá v úzkém kontaktu s mnoha kontextuálními faktory. Halldén
(2001) v této souvislosti výstižně poznamenal, že učení neprobíhá tak, že se nejprve učíme
„fakta“ a teprve potom se jim snažíme porozumět, ale je spíše simultánním zpracováním
těchto úrovní, při němž student nepřetržitě osciluje mezi nimi. „Na začátku je jak porozumění významu faktů, tak teoretické porozumění vágní. Když se snažíme naučit se něco
zcela nového, naše východisko může být utvářeno pouze z žánru běžné řeči (common
speech). Avšak naše znalost roste, teoretické porozumění, stejně jako schopnost interpretovat empirické důkazy, se stává zřetelnější… student musí objevit strukturu vyššího řádu
v pohledu na svět.“ (s. 64–65)
Analogicky se zkoumáním koncepcí učení byly zkoumány rovněž způsoby, jakými
percipují výuku učitelé. Zájem o tyto percepce, označované jako koncepce vyučování,
navazoval na potřebu učitelů hledat odpovědi na otázky, jak učinit výuku kvalitnější,
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Počáteční
charakteristiky
(presage)

Procesy

Percepce

studentovy
koncepce

studentovy
přístupy

studentovy
percepce
institucionální
kontext

studijní
výsledky

učitelovy
přístupy

G
ra
da

P

učitelovy
percepce

ub

sociální
kontext

profesní
kontext

Produkty

lis

charakteristiky
studenta

hi
n

g

Osobní epistemologie budoucího učitele

konkrétněji jak může učitel podporovat hloubkové přístupy k učení a zájem o porozumění
u svých žáků. Jejich zkoumání bylo součástí širšího zájmu o faktory studijního prostředí,
které působí na učitele a skrze ně i na učení žáků (Trigwell, Prosser, & Taylor, 1994; Trigwell & Prosser, 1996).

učitelovy
koncepce

charakteristiky
učitele

Schéma 12 4P model
Zdroj: Price (2014, s. 59).

(c

)

Koncepce vyučování jsou součástí učitelových rozsáhlých percepcí ovlivňovaných
institucionálním a profesním kontextem a jeho interakcemi s individuálními charakteristikami učitele (viz schéma 12). Výzkum koncepcí vyučování potvrdil, že podobně jako
studentovy percepce učení ovlivňují jeho přístupy k těmto situacím, učitelovy koncepce
vyučování jsou spolu s dalšími percepcemi prediktory jeho přístupů k vyučování (teacher’s approaches to teaching). Vzhledem k tomu, že učitelovo jednání ve výuce je v interakci s jednáním (učením) studenta, studentovy přístupy k učení a učitelovy přístupy
k vyučování se vzájemně ovlivňují a zpětně ovlivňují také své percepce učení a vyučování
(resp. studentovy koncepce učení a učitelovy koncepce vyučování). Myšlenka, že způsob,
jakým studenti percipují učení, úzce souvisí se způsobem, jakým vnímají vyučování jejich
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učitelé, byla dalším klíčovým předpokladem 4P modelu, který byl empiricky potvrzen
(Gow & Kember, 1993; Trigwell & Prosser, 1996; Trigwell, Prosser, & Waterhouse, 1999;
Richardson, 2000). Richardson (2000) zdůraznil, že vztah učitelových koncepcí výuky se
studentovými koncepcemi učení je obousměrný a stejně tak, jako učitel může ovlivňovat
studenty, mohou percepce a přístupy studentů ovlivňovat percepce a přístupy učitele.
Pojetí koncepcí vyučování je, podobně jako u koncepcí učení, více. Například Dall’Alba
(1991) na základě dotazování 20 učitelů australské univerzity identifikoval sedm odlišných
koncepcí vyučování, od prezentování informací až k přispívání ke konceptuální změně,
Trigwell se svými kolegy (1994) získali pět kvalitativně odlišných koncepcí vyučování.
Kember (1997) provedl syntézu literatury a u všech pojetí nalezl společné charakteristiky,
pomocí nichž byly jednotlivé koncepce rozlišovány: role učitele, podstata výuky, role
studenta, práce s obsahem a podstata znalostí. Konkrétní pozice jednotlivých koncepcí
na těchto dimenzích shrnuje tabulka 8.

Dimenze

ub

Tab. 8 Dimenze užívané k odlišení jednotlivých koncepcí vyučování
Učitel

Výuka

Dodávání
informací

Prezentující

Přenos informací

Přenos strukturovaných znalostí

Prezentující

Přenos dobře
strukturovaných
informací

G
ra
da
Interakce učitele
se studentem

Prezentující
a tutor

Student

Obsah

Znalosti

Pasivní příjemce

Definovaný
kurikulem

Vlastnictví
učitele

Příjemce

Strukturovaný
učitelem

Vlastnictví
studenta

Účastník

Definovaný
učitelem

Objevovaná
studenty za učitelova rámce

P

Koncepce

Interaktivní
proces

práh mezi reprodukcí a hledáním významu

Konceptuální
změna

Facilitátor

Proces pomáhání
studentům učit se

Učící se odpovědný za své
učení

Konstruovaný studenty
na základě
učitelova rámce

Konstruovaná
studenty

Agent změny
(rozvíjející)

Rozvoj osoby
a koncepcí

Učící se odpovědný za svůj
vývoj

Konstruovaný
studenty, ale
pojetí se mohou měnit

Sociálně konstruovaná

)

Facilitování
porozumění

(c

Zdroj: volně podle Kembera (1997, s. 262).
Při analyzování těchto koncepcí Gow a Kember (1993) konstatovali, že jejich kategorie mají dobře ustanovené pozice na kontinuu, přestože ne všechny přechody jsou stejně
snadné a hranice mezi nimi jsou ne zcela jasné. To považovali za důkaz existence kategorií
vyšší úrovně, které označili za orientace. Pojem je v rámci koncepcí vyučování používán ve
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lis

hi
ng

významu širší úrovně kategorizace zahrnující dvě nebo více koncepcí. V případě koncepcí
vyučování Kember (1997) identifikoval dvě orientace, které přirovnal k faktorům druhého
řádu. Jsou jimi orientace na učitele a obsah a orientace na studenta a jeho učení. Každé
z těchto orientací jsou podřazeny dvě kategorie koncepcí: v případě orientace na učitele/
obsah jsou to dodávání informací a přenos strukturovaných znalostí, orientaci na studenta/učení podléhají koncepce facilitování učení(m) a konceptuální změna / intelektuální vývoj. Přechodovým stadiem je interakce učitele a studenta, která je považována
za podmínku vývoje směrem k vyššímu stadiu (viz schéma 13).

Na studenta/učení
zaměřený

P
ub

Na učitele/obsah
zaměřený

dodávání
informací

přenášení
znalostních struktur

interakce
učňovství

facilitace
porozumění

konceptuální změna/
/intelektuální vývoj

Schéma 13 Víceúrovňový kategorizační model koncepcí vyučování
Zdroj: volně dle Kembera (1997, s. 264).

(c
)

G

ra

da

Přestože autoři považují koncepce za kvalitativně odlišné spíše nežli stadiální, je zřejmé,
že mají vývojový charakter, přičemž na opačném pólu k dodávání dílčích informací je
umístěna pozice označená jako konceptuální změna (conceptual change). Tou je míněno
takové pojetí výuky, které má potenciál změnit studentovy koncepce některých jevů. Tento
cíl se od devadesátých let v literatuře objevuje jako jeden z obecných vzdělávacích ideálů
vysokoškolského vzdělávání. Změna ve smyslu přechodu ke kvalitativně vyšší formě porozumění staví svá vysvětlení na Piagetově teorii, ovšem v porovnání s vývojem poznávání,
jehož pojetí je obecné, se konstrukt konceptuální změny objevuje ve spojitosti s konkrétními pojetími znalostí v určitých předmětech nebo oblastech, a je tedy považována za
doménově specifickou (Pintrich, Marx, & Boyle, 1993) Obecně je konceptuální změna
spíše obtížně dosažitelným ideálem, což dokládají mnohé studie popisující, že studenti
mají tendenci se existujících koncepcí vytrvale držet (Kember & Gow, 1994). Také Posner
s kolegy (1982) uvádí, že konceptuální změna je obtížný fenomén obsahující postupy vpřed,
ústupy zpět a fáze nerozhodnosti. Samuelowicz a Bain (1992) nalezli přítomnost této kategorie pouze u akademiků na úrovni postgraduálního studia a upozorňují, že na nižších
úrovních vysokoškolského vzdělávání se nemusí objevit. Koncept konceptuální změny
je dále rozpracováván a k jeho porozumění přispívají studie zohledňující individuální,
motivační, sociální a kontextuální charakteristiky učení (Pintrich, Marx, & Boyle, 1993).
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Učitelé však nepřemýšlí jenom o vyučování, ale také o učení, tudíž jsou nositeli obou
typů koncepcí. Trigwell a Prosser (1996) dospěli na základě svých výzkumů k závěru, že
učitelovy koncepce vyučování a učitelovy koncepce studentova učení představují „CO“
a „JAK“ ve výuce. „CO“ zdůrazňuje učitelův záměr a „JAK“ je přístup, jaký si učitel osvojuje jako odezvu na vnímanou studijní potřebu. Zjistili, že učitelé uvažující o učení jako
o akumulování informací zároveň uvažují o výuce jako o transmisi informací. Následně
pak přistupují ke své výuce ve smyslu strategií zaměřených na učitele. Naopak, ti, kteří
o učení uvažují jako o rozvíjení a měnění studentových koncepcí, uvažují o výuce ve smyslu
podpory studentova vývoje a přístup k jejich výuce má charakter strategií zaměřených na
studenta (Trigwell & Prosser, 1996).
Učitelovy přístupy k výuce jsou dále spojeny se studentovými přístupy k učení, a jsou
tedy důležitým faktorem, který je ovlivňuje. Trigwell, Prosser a Waterhouse (1999) realizovali studii zkoumající vztah mezi učitelovými přístupy k vyučování a studentovými
přístupy k učení, která potvrdila, že tyto dva konstrukty spolu souvisí v naznačeném směru.
A tak jak koncepce vyučování, tak i přístupy k vyučování mají vliv na studentovo učení.
Trigwell a kolegové (1994) zároveň potvrdili, že vztah mezi vyučovacími koncepcemi
učitelů a přístupy studentů k učení je mediován učitelovými přístupy k vyučování. Učitel, který chce realizovat výuku zaměřenou na konceptuální změnu, si osvojuje strategie
zaměřené na studenta, zatímco učitel se záměrem předat informace je ve svém chování
zaměřen na sebe a obsah učiva.
Jak vyplývá z výše uvedeného, koncepce učení a koncepce vyučování představují části
percepcí učitelů, které jsou významné pro jejich přístup k vyučování. Van Rossum a Hamerová (2010) popsali percepce dalších jevů relevantních pro učitelovy přístupy k vyučování,
které prezentují jako v úzkém vztahu s koncepcemi učení a vyučování. Jedním z nich
je například koncepce inteligence, kterou popsala v rámci jedné z nezávislých dimenzí
osobní epistemologie také Schommerová (1980, 1990). Přehled koncepcí vypracovaný
Van Rossumem a Hamerovou (2010) však spíše hovoří o vzájemně závislých dimenzích
a tedy pro hypotézu epistemické ekologie, v níž jsou jednotlivá přesvědčení, koncepce
nebo percepce uspořádány do koherentního a smysluplného celku (viz tabulka 9).
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Zapamatování

Reproduktivní porozumění / aplikace

Porozumění učivu

Rozšiřování horizontů

Rozvíjení sebeuvědomění

2

3

4

5

6

Self

Osobní rozvoj

Smysl učiva

Pozdější užitečnost

Důležitost zkoušky

Žádný

Objekt reflexe

Vzájemná důvěra
a autentický vztah
(péče)

Dialogické vyučování

Vrozené a stabilní IQ
versus inteligentní
chování

Algoritmické používání
znalostí v praxi
Používání znalostí
flexibilním
způsobem v různých,
i mimoškolních
kontextech; kreativity
je dosahováno
následováním pravidel

Reprodukování
hlavních bodů
(selektivně)
Utváření vztahů mezi
zdroji, konstruování
autorova záměru

–

g

Kreativita a inteligence
je intelekt a afekt
(emoce).

hi
n

Osobní rozvoj; řešení
problémů užitečných
pro společnost

Osobní epistemologie budoucího učitele

–

Řešení problémů
heuristickým
a relativistickým
způsobem

lis
Formování argumentů
pro nebo proti
a využívání naučeného
pro vlastní argumenty

Nestabilní, nezávislé
myšlení a řešení
každodenních
problémů s lehkostí

Vrozené a stabilní IQ

Reprodukování
u zkoušky

Odpovídání otázek
reprodukcí

-

Koncepce inteligence

Porovnávání faktů
s realitou

Koncepce aplikování

Chápání každého slova,
každé věty

Koncepce porozumění

ub

P

Vybízení
k samostatnému
uvažování, rozvíjení
myšlení

Interakce a formování

Přenos strukturovaných
znalostí (zohledněn
příjemce)

Dodávání jasných,
dobře strukturovaných
znalostí

Koncepce vyučování

Zdroj: volně podle Van Rossuma a Hamerové (2010, s. 25).

Zvyšování znalostí

1

Koncepce učení

Tab. 9 Shrnutí modelu koncepcí učení a vyučování a dalších souvisejících koncepcí relevantních vzdělávacích konceptů
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Shrnutí
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Výzkumná linie koncepcí vyučování, učení a dalších konceptů relevantních pro vzdělávání
(koncepce inteligence, přístupy k učení, přístupy k vyučování) vykazuje mnohé paralely
s konceptualizacemi osobní epistemologie. Jednou z nich je tendence jednotlivých složek
k epistemické ekologii, kdy pozice na jednotlivých koncepcích a jejich dimenzích jsou
často ve vzájemně koherentních a smysluplných vztazích. Další paralelou je vztah koncepcí
učení a vyučování k jednání, které je v rámci této perspektivy vyjádřené přístupy k učení
a k vyučování. Novější konceptualizace osobní epistemologie rovněž rozlišují statičtější
struktury v podobě epistemických přesvědčení nebo stanovisek (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011; Chinn, Rinehart, & Buckland, 2014) a osobní epistemologii uplatňující se přímo v procesech poznávání, označovanou jako epistemické poznávání. Tyto
úzce související jevy však nejsou zcela totožné a jejich vztah je mediován percepcí vnějších
(institucionální podmínky, podpora určitého jednání) i vnitřních vlivů (self-efficacy v konkrétní oblasti, zájem, předchozí zkušenost, úroveň a kvalita dosavadních znalostí v oblasti
apod.). Zjištění o recipročních vztazích těchto dvou kategorií dává při usilování o podporu
epistemického vývoje příležitost působit na obě tyto složky a ovlivňovat jak jednání, tak
reflexi těchto procesů, jejich odůvodňování a chápání. Jak přesvědčení, tak i jednání jsou
v úzkých vztazích k záměrům, motivům, potřebám a emocím jedince, které mohou jednání
posilovat nebo naopak oslabovat. Tato zjištění se odráží jak v konceptualizacích, jako jsou
přístupy k učení nebo k vyučování, tak i v novějších pojetích osobní epistemologie, která
do zvažování epistemických procesů zahrnují rovněž epistemické cíle a hodnoty (Chinn,
Rinehart, & Buckland, 2014).

5.2

Učitelova přesvědčení (beliefs)

(c

)

Osobní epistemologie (budoucího) učitele byla rovněž zkoumána jako součást konstruktu
označovaného jako přesvědčení (beliefs). Učitelova přesvědčení jsou konstruktem širším
v porovnání s několika dimenzemi vymezenými v rámci centrálního pojetí epistemických
přesvědčení nebo výše prezentovanými koncepcemi vyučování a dalších konceptů. S odkazem na dichotomii Hoferové (1997) je o nich možné uvažovat jako o periferním pojetí
osobní epistemologie.
Clark a Peterson je definovali jako „soubor konceptuálních reprezentací, které uchovávají obecné znalosti o objektech, lidech, událostech a jejich charakteristických vztazích“
(1986, s. 128), jiní autoři zdůrazňovali jejich komplexitu a vzájemnou propojenost kognitivních součástí s mnoha dalšími strukturami. McAlpine, Eriks-Brophy a Crago je definovali jako „soubor propojených stanovisek, substruktury celkového systému přesvědčení,
a je třeba je chápat v propojení s ostatními, snad vlivnějšími přesvědčeními“ (1996, s. 392).
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přesvědčení o self (self-efficacy, identita, učitelova role);
přesvědčení o kontextu a prostředí (učitelova beliefs o školním klimatu nebo kultuře,
vnímané vztahy s kolegy, nadřízenými a rodiči);
přesvědčení o obsahu znalostí (o různých obsazích znalostí, které učí studenty nebo
se učí sami – např. beliefs o matematice, přírodních vědách, sociálních vědách);
přesvědčení o výuce, rozdělená do dvou oblastí, přesvědčení o konkrétních vyučovacích praktikách (např. kooperativní učení, využívání strategií bádání) a přesvědčení
o holistickém přístupu k výuce (konstruktivismus, transmise, vývojově adekvátní
praktiky);
přesvědčení o žácích/studentech (o různorodosti, výjimečnostech, jazykových odlišnostech, schopnostech, učení, vývoji).
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Osobní epistemologie budoucího učitele

Fivesová a Buehlová (2012) v rámci analýzy studií zkoumajících učitelova přesvědčení ve
své přehledové studii rozlišily několik typů přesvědčení, na něž se výzkum dosud soustředil:

(c

)
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Oproti konstruktu osobní epistemologie jsou jako součást učitelových beliefs zkoumána
přesvědčení o self včetně dalších motivačních beliefs a je zdůrazňováno, že kognitivní modely nebudou celistvé, dokud nebudou obsahovat motivační přesvědčení (Abelson, 1979;
Nespor, 1987; Pintrich, 1990). Pintrich se opíral o sociálně-kognitivní perspektivu, když
o učitelích uvažoval jako „o aktivně myslících a reflektujících bytostech, zpracovávajících
informace a řešících problémy, kteří jsou ovšem zakotveni v sociálním kontextu, jenž
může jejich kognitivní procesy posouvat, ale také blokovat“ (1990, s. 842). Za obzvláště
důležité součásti považoval rovněž koncepce self, které podle něho zahrnují mnohočetné
pohledy na jedince – minulá, současná i budoucí „já“, „já“ pečující či úzkostné „já“ apod.).
Poukazoval na dynamiku self, která podle něho představuje mechanismus, prostřednictvím
něhož je udržována kontinuita mezi osobními charakteristikami a požadavky prostředí
nebo situace. Tento přístup koresponduje se zjištěními autorů vývojových modelů osobní
epistemologie, která zahrnují intrapersonální dimenzi (Baxter Magolda, 1986) nebo o sebeautorství (Kegan, 1994). Skutečnost, že self hraje v mentálním fungování dominantní
roli, je rovněž v souladu s pojetím Greena (1971), který se zmiňoval o tzv. existenciálním
přesvědčení, přesvědčení týkající se identity, jež je podle něho bohatě propojené s mnoha
dalšími přesvědčeními, a proto vysoce odolávající změnám.17
Komplexita konstruktu přesvědčení narostla na přelomu tisíciletí do takových rozměrů,
že bylo obtížné všechny tyto jevy zkoumat společně a většina studií se tak zaměřila na jejich dílčí subsystémy. Fivesová s Buehlovou (2012) ve svém přehledu zmiňují dvě výjimky
z oblasti vyučování přírodních věd (Bryan, 2003; Mansour, 2008), které jsou mimořádné
zejména tím, že demonstrují strukturu i dynamiku širokého systému přesvědčení u učitelů.

17

Oproti centrálním přesvědčením Green (1971) rozlišoval přesvědčení periferní, jejichž původ spatřoval v odvození ze vztahu se skupinou.
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Mansour (2008) se zaměřil na systém přesvědčení deseti egyptských učitelů a ve svém bádání
založeném na sociálně-kulturní konstruktivistické perspektivě (Wenger, 1998) použil postupy zakotvené teorie. Dospěl ke kontextualizovanému systému přesvědčení těchto učitelů,
jehož součástí byla osobní náboženská přesvědčení, přesvědčení o sociálním kontextu,
zkušenosti, identita a přesvědčení vztahující se k vyučování a učení (zahrnující kurikulum
přírodních věd, učitelovy role a praktiky). Jedním z nejzajímavějších zjištění tohoto autora
bylo demonstrování citlivosti přesvědčení těchto učitelů vůči širším kontextům. V případě
této konkrétní studie situované v islámské kultuře hrála centrální roli v přesvědčení učitelů
o vyučování a učení jejich náboženská přesvědčení.
Bryanová (2003) vyšla z individuálně-konstruktivistické perspektivy inspirované von Glaserfeldem (1996) a analyzovala substrukturu přesvědčení o vzdělávání u budoucí učitelky
Barbary. I přes takto zúžené zaměření objevila, že i tato část přesvědčení je vysoce komplexním systémem a identifikovala šest kategorií přesvědčení, které se grupovaly do dvou nadřazených kategorií: základní přesvědčení a dualistická přesvědčení. Základní přesvědčení
zahrnovala Barbařina hluboce zakořeněná a odolná přesvědčení o hodnotě vědy, povaze
vědeckých znalostí, cílech vědeckého vzdělávání a kontrole ve výuce. Tato přesvědčení považovala Bryanová (2003) ve shodě s Rokeachem (1968) za centrální, neboť se zdála podporovat
Barbařina dualistická přesvědčení identifikovaná jako kolísající pohledy na to, jak se děti učí,
jaká je role studenta a role učitele. Bryanová rozdělila tato dualistická přesvědčení do dvou
oddělených sad („hnízd“), která byla k sobě navzájem protichůdnými pohledy, avšak uvnitř
byla v harmonii. „Hnízdo A“ odráželo perspektivu zaměřenou na učitele, didaktiku a pojetí
studentů jako příjemců informací a znalostí. Oproti tomu „hnízdo B“ popisovalo učitele jako
manažera a studenty jako interaktivní členy přispívající k učení. Bryanová ve své analýze
objevila, že Barbara byla schopná přepínat mezi oběma „hnízdy“ v průběhu své vyučovací
hodiny a k rozhodování o tom, které je právě užitečné, využívala svá základní přesvědčení.

Přístup těchto dvou studií pomohl zdůraznit zakotvenost přesvědčení v kontextu okolních podmínek i vlastních hodnot, jejichž zohlednění je významné pro porozumění způsobům, jakými přesvědčení ovlivňují jednání. Zároveň tyto dvě studie naznačují, že množství
učitelových přesvědčení je mimo jiné možné diferencovat podle funkce, kterou plní.

)

Různé typy přesvědčení a jejich funkce

(c

Široká perspektiva, kterou studium přesvědčení u učitelů nastolilo, umožnila globální pohled na tyto struktury, jehož součástí byla rovněž úloha přesvědčení ve vztahu k jednání.
Buehlová a Fivesová (2012) v rámci studia učitelových přesvědčení rozlišily tři funkce
vztahující se k různým typům:
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Filtrování a interpretace, úloha související s předpokládaným vlivem přesvědčení na
výběrovost lidské percepce a interpretaci zkušeností.
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Příklad

Osobní epistemologie budoucího učitele
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Rámování a definování problémů je další předpokládanou funkcí některých typů
přesvědčení. Definování problémů je významným prvním krokem při řešení špatně
strukturovaných situací, kdy se například objeví nějaká potíž, ale není zjevné, co ji
způsobilo. Učitelé denně zažívají spoustu takových situací a je pro ně klíčové, aby měli
vnitřní rámce, do nichž situaci zasadí (Nespor, 1987). Tato funkce přesvědčení je klíčová
pro plánování výuky nebo toho, co bude hodnoceno, a nabízí se příklad z vlastní praxe.
Příklad
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Tato role může souviset například s postoji učitelů k dalšímu vzdělávání, přičemž zpravidla
učitelé se sofistikovanější osobní epistemologií jsou otevřeni dalšímu učení, zatímco vyučující s méně sofistikovanou osobní epistemologií mají tendenci nabídku dalšího vzdělávání
interpretovat ve smyslu, že jim nic nepřináší a nedokáží z něho profitovat.
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Při přednášce pro fakultní didaktiky o průběžných výsledcích projektu zaměřeného na podporu reflektivní praxe byla promítnuta ukázka jedné anonymní reflexe studenta, která měla
být demonstrací vysoce povrchní a čistě popisné reflexe, přičemž kolegové byli žádáni, aby ji
ohodnotili. Reakce některých z nich však byla překvapivá, protože se v rámci svého hodnocení zaměřili na zcela odlišné aspekty, než o kterých byla dosud řeč (úroveň reflexe studenta),
konkrétně na gramatickou chybu, kterou student v reflexi udělal. Jejich přesvědčení o tom,
že budoucí učitel by neměl dělat gramatické chyby, naprosto zřetelně definovalo celý prostor
a zabránilo jim se v této situaci zaměřit na aspekt hloubky reflexe.

Role standardů řídících jednání je třetí funkcí přesvědčení. Jakmile je problém povšimnut a definován, je připravena scéna pro to, aby přesvědčení řídila jednání. Řídící
funkce přesvědčení se projevuje v jejich motivačních schopnostech v posunu učitele
k jednání. Za tímto účelem je zmiňováno několik motivačních přesvědčení – učitelovo
self-efficacy, hodnota úkolu a očekávání úspěchu. Učitelovo self-efficacy, přesvědčení
o vlastní schopnosti organizovat a realizovat průběh jednání požadovaného k úspěšnému dokončení konkrétní vyučovací úlohy v konkrétním kontextu, je vnímáno jako
motivační konstrukt ovlivňující nebo řídící cíle, které si učitelé kladou, jejich úsilí
k dosahování těchto cílů, jejich vytrvalost tváří v tvář výzvě a také jak se cítí, když se
v úloze angažují (Bandura, 1997; Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy & Hoy, 1998). Toto
chování (rozhodování, úsilí a vytrvalost) následně ovlivňuje kvalitu učitelova jednání.
Dosavadní výzkumy potvrdily self-efficacy jako jeden z nejvýznamnějších motivačních
činitelů ovlivňujících jednání, a to i v porovnání s přesvědčením o hodnotě úkolu
a očekáváním úspěchu (Abrami, Poulsen, & Chambers, 2004).

(c

)

■
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Je pravděpodobné, že přesvědčení, která se týkají povahy znalostí a poznávání (tj. epistemická přesvědčení), se podílí na interpretování situací, evaluaci informací, které vstupují
do kognitivního systému, a na rozhodování, čemu bude ve výuce věnována pozornost
a na co bude kladen důraz. Epistemická přesvědčení jsou významnými součástmi rámců,
podílejícími se na mnoha každodenních činnostech učitele, ať už se jedná o plánování a realizaci výuky, hodnocení výkonu žáků nebo řešení nejrůznějších výukových a výchovných
situací. Problematické na celé záležitosti je, že jsou učiteli mnohdy nereflektovaná. Přesto
je však mohou neuvědomovaně vnášet do každodenních situací, prostřednictvím kterých
se podílejí na formování standardů a kritérií pro hodnocení znalostí a poznávání u žáků
a studentů a na formování jejich koncepcí a přístupů k učení. O tom, zda a nakolik budou
učitelova přesvědčení, ať už reflektovaná nebo nikoliv, realizována v jeho činnostech však
rozhodují další faktory, jimiž se budeme zabývat v další části textu.

ub

Vztah učitelových přesvědčení k jednání v praxi

)

G
ra
da

P

Předpokládaná a očekávaná souvislost mezi přesvědčeními učitele a jeho jednáním v praxi
dává význam výzkumu tohoto konstruktu. Jak však již bylo naznačeno, vedle velkého
množství studií, které potvrdily tyto vztahy v nejrůznějších oblastech a na různé úrovni
specificity (např. Enyedy, Goldberg, & Welsh, 2006; Chen, 2008), existuje značné množství
dokladů, které ukazují na inkonzistence mezi přesvědčeními a jednáním učitele (Lee, Baik,
& Charlesworth, 2006; Stipek & Byler, 1997). Zatímco některými výzkumníky byla tato
zjištění považována za důvod k opuštění zkoumání této oblasti a zaměření se výlučně na
jednání, jiní se snažili tyto rozpory objasnit. Podle Fivesové a Buehlové (2012) je možné
uvažovat o několika důvodech.
Nedostatek kongruence mezi přesvědčením a jednáním může spočívat v roli, kterou
konkrétní přesvědčení v učitelově rozhodování hraje. Některá přesvědčení jsou od jednání v praxi a ve větší vzdálenosti než jiná a ta pak podle autorek mohou být „vyřazena“
přesvědčeními bližšími. Přesvědčení sloužící jako filtry nebo rámce se zdají být méně
kongruentní s jednáním díky vlivu těch, která fungují více v řízení (zejména motivační
přesvědčení). Navíc v jakémkoli bodě tohoto procesu mohou různé vnitřní (znalosti,
hodnoty) a vnější faktory (třídní kontext, očekávání vedení, požadavky vzdělávací politiky) podporovat nebo bránit realizaci určitých přesvědčení a tím přispívat k zdánlivému
nedostatku vztahu mezi nimi a jednáním.

(c

Příklad
Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy učitel vnímá jako důležité rozvíjet porozumění ve
třídě, ale nevěří, že je toho z různých důvodů schopen. Ať už jde o nedostatek zkušeností
s novými metodami, nedostatek sebedůvěry v jejich aplikaci nebo institucionální bariéry
v podobě nevhodného prostoru nebo typu kurikula, všechny tyto aspekty mohou bránit
tomu, aby se učitelova přesvědčení projevila v jeho jednání.
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Nedostatek souladu mezi přesvědčeními a jednáním učitelů byl přičítán dále metodologickým aspektům měření. Například kvantitativní výzkumy se mají tendenci spoléhat
na výsledky z malých výzkumných souborů a pracují s korelacemi mezi sebeposuzujícími
škálami o přesvědčení a pozorováním nebo sebeposuzujícími škálami o jednání, což může
mást komplexitu vztahu přesvědčení – jednání. Navíc je validita sebeposuzujících škál
(obzvláště v nových kulturních kontextech) považována za spornou a je doporučováno
využívat také dalších metod (např. Kim, Kim, & Maslak, 2005).
Ostatní důvody pro nedostatek konzistence mezi přesvědčením a jednáním mohou
vycházet z úrovně specificity, na níž jsou přesvědčení a jednání hodnoceny. Učitelé mohou
mít spoustu různých přesvědčení aktivovaných v různých situacích, a proto je třeba, aby
měření jejich přesvědčení odpovídalo úrovni, na které je hodnoceno chování. Navíc je
možné, že někteří učitelé vyjadřují přesvědčení, která nemají, protože se necítí svobodní
k nastavování nebo vyjadřování svých vlastních přesvědčení v určitých kontextech (Stipek
& Byler, 1997).
Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že realizace přesvědčení do jednání učitelů může
být jak podporována, tak i blokována množstvím faktorů, mezi nimiž je možné rozlišit
proměnné vnitřní (míra porozumění teorii, míra znalostí, důvěra ve vlastní schopnost
implementace přesvědčení, přesvědčení o schopnosti žáků těžit z nově implementovaných
metod do výuky, identita učitele) a vnější (role kulturních hodnot, sociohistorické posuny
v rámci kulturního kontextu, národní politika, tlak rodičů apod.).

G
ra
da

Přesvědčení učitelů o pedagogických znalostech

(c

)

Podobně jako u osobní epistemologie byla i v rámci komplexnějších přesvědčení učitele
zdůrazňována jejich subjektivita a odlišnost od „znalostí“. Richardsonová (1996, s. 104)
definovala přesvědčení jako „výrok přijímaný jako pravdivý jedincem, který toto přesvědčení má“. Pajares přesvědčení definoval jako „úsudek jedince o pravdivosti nebo nepravdivosti výroku“ (1992, s. 316). Přestože znalosti a přesvědčení nejsou totožné, jejich vztah
je velmi blízký a v praxi těžko rozeznatelný. Někteří autoři proto měli tendenci považovat
přesvědčení za součást znalostí (Nisbett & Ross, 1980), zatímco jiní je striktně oddělovali
(Rokeach, 1968).
Jak bylo možné postřehnout z předchozího textu, míra a kvalita znalostí má s přesvědčeními reciproční vztah, v rámci kterého znalosti v příslušné doméně dávají příležitost
k sofistikovanějším, tj. odůvodněným přesvědčením, která zpětně řídí pozornost i způsob
nakládání s novými informacemi. K sofistikované úrovni učitelova fungování rovněž patří
rozlišování mezi kategorií znalostí a vlastních, dosud neodůvodněných přesvědčení na
základě transparentních kritérií. Nedostatek znalostí v určité oblasti může vést k tendenci
nekriticky považovat vlastní vnitřní zdroje přesvědčení („pocity v břiše“, dílčí zkušenosti) za spolehlivá a zaměňovat je a považovat za znalosti. Při nadměrném ulpívání pouze
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na znalostech zprostředkovaných autoritami může naopak absentovat snaha vytvořit si
vlastní perspektivu.
Vzhledem k tomu, že kritériem rozhodujícím o tom, zda jde o znalost, spolehlivou
informaci nebo přesvědčení, je způsob odůvodňování, je možné učitelova přesvědčení
o zdrojích spolehlivých znalostí a způsobech jejich odůvodňování považovat za klíčová. Obecně, ve filozofickém pojetí platí, že aby se přesvědčení stalo znalostí, musí se na
něm shodovat členové vědecké komunity. V rámci novějších pojetí jsou studována reálná
kritéria pro zdroje, avšak i u nich může být, s ohledem na vývojové pozice a kontext,
usuzováno na sofistikovanost ve způsobech odůvodňování znalostí ve smyslu zvažování
množství a kvality kritérií.
O přesvědčení stávajících a budoucích učitelů o formách a druzích znalostí potřebných
k učitelství se zajímaly Fivesová a Buehlová (2008) a na základě kvalitativního písemného dotazování 53 budoucích a 57 stávajících učitelů dospěly k několika kategoriím
znalostí potřebným pro učitelství: pedagogické znalosti (metod, hodnocení, motivace),
znalosti dětí, obsahové znalosti, znalosti o managementu a organizaci (kontrola, čas,
administrativa) a znalosti sebe a ostatních. Jako další kategorie se neočekávaně objevila
přesvědčení o dovednostech (kognitivní schopnosti uvažování a komunikace, prezentační
dovednosti, vyjadřovací dovednosti, sociální dovednosti, flexibilita, kreativita, zvládání
stresu) a afektivních kvalitách (pečování, trpělivost, láska k dětem, vášeň a optimismus,
láska k učení, integrita a odevzdanost). V rámci navazující kvantitativní studie sestrojily
autorky dotazník zaměřený na dvě dimenze osobní epistemologie učitelů, přesvědčení
o důležitosti různých typů pedagogických znalostí (pět škál: management, pedagogika,
obsah, děti, teorie) a přesvědčení o vyučovacích schopnostech (čtyři škály: vrozená, získaná, vrozená pro některé, získaná pro jiné a vrozená, která potřebuje oprášit), přičemž
kvantitativní šetření potvrdilo, že tyto dvě dimenze spolu úzce souvisí. Přesvědčení o tom,
zda jsou vyučovací schopnosti naučitelné nebo vrozené, mělo vliv na přesvědčení o typech
znalostí, které jsou k výkonu profese potřeba.
V jiné studii se Buehlová s Fivesovou (2009) zabývaly přesvědčeními o zdroji znalostí
u učitelů a objevily několik kategorií – formální vzdělávání, observační učení a výzkumná zjištění (Buehl & Fives, 2009). Při zjišťování preferencí učitelů ve vztahu k těmto
zdrojům potvrdily také v našich podmínkách známý fakt, že v celkovém měřítku se učitelé
neobrací na výzkum, ale odůvodnění pro své jednání hledají spíše ve své vlastní praxi, ze
zdrojů, kterými členové jejich komunity disponují, tj. ze zkušeností, kterou Shulman (1987)
pojmenoval jako „moudrost praxe“. Tato skutečnost je důležitým zjištěním pro vzdělavatele
a poskytovatele dalšího vzdělávání učitelů, kteří se mohou zaměřit na podporu uvádění
učitelů do rozlišování odůvodněných znalostí od naivních přesvědčení a chápání potřeby
reflexe vlastní praxe, ale i na rozvoj dovedností k tomu potřebných.
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Široká perspektiva studia přesvědčení (beliefs) nabídla pohled na osobní epistemologii ve
vztahu k ostatním typům přesvědčení. Demonstrovala, že jde o struktury vysoce komplexní a komplikované, které jsou dynamizovány motivačními přesvědčeními a řízeny
přesvědčeními vztahujícími se k sebepojetí a identitě.
Změny přesvědčení u učitelů jsou rovněž jedním z klíčových témat spojovaných se
zkvalitňováním jejich pedagogické praxe. Intenzivněji byly studovány zejména dva typy
změn, vývoj přesvědčení v souvislosti s postupem v pregraduální přípravě budoucích
učitelů a změny přesvědčení jako důsledek záměrných inovačních intervencí. I přes mnohokrát pozorovanou rezistenci učitelova přesvědčení existují o změnách doklady. Vzhledem k tomu, že jejich mechanismy a přístupy k nim jsou obsahem samostatné kapitoly,
na tomto místě jen stručně shrneme, že změny přesvědčení učitelů jsou obecně spojovány
s explicitní reflexí a s odstraňováním překážek, které žádoucím změnám brání.

Osobní epistemologie budoucího učitele

Shrnutí

(c

)

G
ra
da

Důraz na procesy označované jako epistemické poznávání je v rámci výzkumu osobní
epistemologie dominantní v posledním desetiletí a ani výzkumu budoucích učitelů se
nevyhýbá. Tento přístup má společné úsilí v hledání dokladů o aktivovaných epistemických
procesech v učení nebo vyučovací praxi a s nimi souvisejícími proměnnými. Epistemické
poznávání (epistemic cognition) je aktuálně používaný zastřešující název pro kognitivní
procesy zahrnující „všechny typy explicitních nebo tacitních procesů souvisejících s epistemickými otázkami“ (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011, s. 141). Tyto procesy se
objevují v situacích, kdy jedinci zvažují povahu doménově konkrétního obsahu (tj. zdrojů,
odůvodňování, struktury a jistoty/stability znalostí), tedy v procesech definování, získávání a využívání znalostí (Greene, Azevedo, & Torney-Purta, 2008, s. 143). Na rozdíl od
epistemických přesvědčení (nebo přesvědčení jako globálnějšího konstruktu) epistemické
poznávání zdůrazňuje procesy, které jedinec realizuje. Výzkum epistemických přesvědčení
oproti tomu klade důraz na vztahy mezi přesvědčeními a výsledky (Buehl & Fives, 2016).
Teoretický rámec epistemického poznávání učitelů, který navrhly Buehlová a Fivesová
(2016), je založen na předchozí práci na přesvědčení učitelů o znalostech a vyučování (Fives
& Buehl, 2010), který je zasazen do teoretického rámce inspirovaného přístupy z filozofie
(Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011). Tento rámec má charakter schématu integrujícího tři hlavní oblasti:
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1. učitelovy znalosti;
2. procesy epistemického poznávání;
3. epistemické výsledky nebo produkty.
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Tyto oblasti jsou v souladu s pojetím filozoficky inspirovaného rámce považovány za
„síť propojených kognicí“ (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011, s. 142). Důraz na
procesy se odráží v úkolové orientaci teoretického rámce, který v případě učitele rozlišuje
mezi dvěma obecnými úkoly, učením a vyučováním (viz schéma 14). Klíčovými komponentami na úkol orientovaného procesu epistemického poznávání v učení a vyučování jsou
definování úkolu (v rámci konkrétní domény), epistemické cíle, procesy epistemického
poznávání a epistemické produkty.
Konkretizace úkolu je klíčová pro větší jasnost všech následujících komponent. Jak je
zřejmé ze schématu, obecným úkolem může být buď učení, nebo vyučování, tyto úkoly je
však třeba dále konkretizovat (v případě úkolu učení to může být osvojit si znalosti různého druhu nebo zvládnout požadavky vyučujícího v předmětu, v případě vyučování lze
rozlišovat mezi plánováním výuky, výukou, hodnocením učení žáků, organizací a managementem třídy a podobně). Zatímco pro úkoly v oblasti učení jsou úkoly budoucích
učitelů zpravidla situovány do konkrétních domén či témat, vyučování vyžaduje nutnost
integrovat znalosti z mnohočetných domén. Konkretizace úkolu a domény je důležitá pro
vystižení specificity příslušného kontextu, což přispívá ke kongruenci vztahů s cíli.
Stanovení epistemických cílů definovaných jako „cíle vztahující se k objevování, chápání a formování přesvědčení“ (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011, s. 146) je
další významnou komponentou procesu. Epistemické cíle jsou považovány za prekurzory
poznávacích procesů a jednání, což odpovídá perspektivě studentových přístupů k učení
nebo učitelových přístupů k vyučování, jejíž klíčovou součástí vysvětlující procesy i výsledky je záměr. Chinn s kolegy (2011) upozorňují, že ne veškeré jednání učitelů je „řízeno“
epistemickými cíli a existuje množství cílů vztahujících se k jiným hodnotám (například
zvládnout úkol s co největší časovou úsporou, chránit své ego a podobně).
Také epistemické cíle mohou mít různou úroveň, která se vztahuje k úrovni epistemických poznávacích procesů. Buehlová a Fivesová (2016) rozlišují:

■

■
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)

■

cíle pro znalosti definované jako oddělená fakta a dílčí informace;
cíle pro porozumění ve smyslu konceptuálního významu vztahů, příčin a důsledků;
cíle pro odůvodněná pravdivá přesvědčení, jako jsou usuzování a zvažovaná evaluace
výroků.

V rámci konkrétních kontextů tyto cíle vychází ze zvážení mnoha proměnných, jako je
předchozí úroveň znalostí žáků, čas dostupný k práci na daném úkolu, učitelova sebedůvěra
v dosažení určitého cíle, učitelova důvěra ve schopnosti žáků apod. Konkretizace epistemických cílů je klíčová pro jejich pozdější použití jako důkazů pro pravdivost, přesnost
a důvěryhodnost znalostí.
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učitelova doména odbornosti;
původní znalosti v doméně;
existující epistemická stanoviska a postoje;
epistemické ctnosti a neřesti;
praxe.
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Osobní epistemologie budoucího učitele

V případě učení učitelů se mohou epistemické cíle vztahovat buď k určité úloze v rámci
učení se vyučovat, nebo k úloze vyučování. U vyučování může jít o epistemický cíl vztažený k pomáhání nebo podpoře ostatních v dosahování znalostí, porozumění a pravdivých
přesvědčení.
Rozsah a kvalita epistemického zpracování je kromě epistemických cílů ovlivněna
množstvím dalších faktorů, mezi něž patří:
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Existující epistemická stanoviska a postoje představují systém epistemických přesvědčení vztahující se ke konkrétním myšlenkám, konceptům a informacím a jejich povaze,
tj. jistotě, jednoduchosti, zdrojích a způsobech odůvodňování. Z teoretického modelu je
zřejmé, že zatímco při učení jde zpravidla o záležitost jedné domény nebo dokonce tématu, v případě vyučování je učitel nucen tyto aspekty znalostí zvažovat napříč doménami
nebo úlohami.
Epistemické ctnosti a neřesti představují dispozice účastnící se těchto procesů, které
mohou svou povahou dosažení epistemických cílů facilitovat (v případě ctností) nebo
naopak inhibovat (v případě epistemických neřestí) (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011).
Model vyúsťuje v epistemické produkty, kterými jsou epistemická přesvědčení o povaze znalostí a vědění v příslušné doméně či úkolu, která mohou zároveň vstupovat do
nových procesů epistemického poznávání jako ovlivňující faktory (resp. existující epistemická stanoviska).
Model Buehlové a Fivesové (2016) rozšiřuje stávající pojetí o procesy epistemického
uvažování, přičemž statičtější epistemická přesvědčení se těchto procesů účastní jednou
jako stávající epistemická stanoviska při stanovování epistemických cílů a podruhé jako
epistemický produkt, který vstupuje do nového procesu epistemického poznávání. Na
tento obecný model Fivesová s kolegy (2017) navázali jeho rozpracováním pro epistemické
uvažování učitele při hodnocení (viz schéma 15). Upozornili, že pro hodnoticí praktiky
učitele ve své výuce může mít model silnou relevanci, neboť učitelé musí dobře rozlišovat,
co jejich studenti vědí, aby mohli přesně designovat svou výuku.
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* Jedinci mohou kombinovat úlohy a domény a rozvíjet neepistemické cíle, které povedou
k odlišným typům myšlenkových procesů.

Schéma 14 Teoretický rámec epistemického poznávání učitelů
Zdroj: volně podle Buehlové a Fivesové (2016).
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V centru modelu jsou dva procesy, zvažování epistemických aspektů při identifikaci
epistemických cílů a angažování se ve spolehlivých procesech poznávání. Má-li učitel
jako úkol stanoveno hodnotit studentovo porozumění textu, aby stanovil epistemický cíl
vztahující se k tomuto úkolu, musí zvážit znalosti z mnohočetných domén: čtení, konkrétní typ textu, hodnoticí strategie, studenti apod. Znalosti mohou být hodnoceny různým
způsobem, většina přístupů obsahuje úvahy nad zdroji znalostí (odvozených od autority
nebo z osobní konstrukce), jistotou/stabilitou znalostí (hodnocenou jako jistou nebo měnící se a vyvíjející se), strukturou znalostí (jako oddělených jednoduchých poznatků nebo
komplexních struktur) a odůvodňováním znalostí (rozlišujících odůvodňování autoritou,
osobní odůvodňování a osobní hodnocení důkazů). Do zvažování těchto epistemických
aspektů vstupuje podle autorů učitelův self-systém zahrnující kognitivní struktury a subfunkce pro vnímání, hodnocení a regulování chování. Sem patří učitelovy původní znalosti,
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Schéma 15 Změny v epistemickém poznávání
Zdroj: Fives et al. (2017, s. 272).
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odůvodňování skrze pozorování;
odůvodňování skrze expertnost ostatních;
odůvodňování skrze konsenzuální uvážení;
odůvodňování skrze osobní reflexi.
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zkušenosti, epistemická stanoviska a ideály, epistemické ctnosti a neřesti a epistemické
hodnoty, které byly blíže představeny ve druhé kapitole. V závislosti na zvažování těchto
aspektů zvažuje učitel spolehlivé epistemické procesy.
Celý model demonstruje vysokou komplexitu kognitivních procesů, které vyžadují
značné množství kognitivních zdrojů (Feldon, 2007). Autorky předpokládají, že pravděpodobnost, s jakou se učitel bude angažovat v epistemickém poznávání rutinně, závisí na
míře, do jaké má tento jedinec epistemickou ctnost reflexivní dispozice, tj. zvyk uvažovat
o hodnocení v souvislosti s epistemickými cíli (Giovannelli, 2003). Reflexivita odkazuje
k mentální schopnosti jedinců angažovat se ve vnitřním dialogu při uvažování o sobě ve
vztahu k sociálnímu kontextu (Archer, 2013). Zahrnuje determinování důležitých cílů,
aspektů, zvažování sebe a kontextových obav a plánování akce.
Důraz na procesy v rámci studia se projevil například pozorností k dimenzi „odůvodňování“, která byla v původním pojetí pouze jedna. Na základě nových impulzů z filozofie (Greene, Azevedo, & Torney-Purta, 2008, 2008) byly tyto dimenze rozšířeny a je
jim věnována větší pozornost. U učitelů se tento trend projevil zájmem o ještě širší škálu
způsobů, jakými oni sami nebo jejich žáci odůvodňují svá přesvědčení, a také o to, jak
konkrétní způsoby souvisí s vývojem a změnou jejich osobní epistemologie a se změnou
v jejich třídních praktikách.
Schraw, Olafsonová a Lunn Brownleeová (2017) publikovali přehled nejčastějších způsobů odůvodňování přesvědčení u učitelů, k nimž patří:

■

(c

)

Autoři zároveň tvrdí, že existuje explicitní hierarchie ve vztahu k tomu, jak jsou tyto
způsoby prospěšné pro podporu osobní epistemologie žáků. Strategie konsenzuálního
uvážení a osobní reflexe se v této souvislosti ukázaly jako nejužitečnější ve vztahu k tomu,
na co učitelé dávali důraz ve svém vyučování. Učitelé, u nichž převládali tyto dva způsoby
odůvodňování přesvědčení, měli více konstruktivistickou pedagogiku, která povzbuzovala
žáky k utváření vlastních porozumění a podporovala nezávislé myšlení a konstruování
znalostí u žáků.
Ve snaze podpořit sofistikovanější způsoby odůvodňování přesvědčení, a přispět tak ke
změně osobní epistemologie i změně ve třídních praktikách, se vzdělavatelé i výzkumníci
v posledních dvou dekádách orientují na explicitní reflexi (Schraw, Olafson, & Lunn
Brownlee, 2017). Explicitní reflexe zahrnuje proces metakognice, která je základem
procesů myšlení vyššího řádu. Na potřebu explicitní reflexe poukázal celý okruh studií
(Brownlee, Purdie, & Boulton-Lewis, 2001; Parkinson & Maggioni, 2017, Abd-El-Kahalick
& Lederman, 2000; Adibelli & Bailey, 2017; Gholami, 2017; Hoan Cho & Huang, 2014;
Akerson, Abd-El-Khalick & Lederman, 2006; Buehl & Fives, 2017). Například Akerson
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s kolegy (2006) v rámci intervenčních studií dospěli k závěru, že explicitní reflexe epistemické povahy vyučovaného předmětu pomáhá přenášet jejich pojetí povahy předmětu
do aktuálních třídních praktik. Charalambous, Panaoura a Phillippou (2009) zdůraznili,
že explicitní reflexe u intervencí na podporu osobní epistemologie pomáhá vyjasňovat
záměry, což přispívá k žádoucím změnám.
Velká část těchto autorů zároveň zdůraznila, že explicitní reflexi je třeba doplnit také
tzv. implicitní podporou sofistikované osobní epistemologie, která je poskytována prostřednictvím přizpůsobení kurikula a pedagogiky. Kurikulum i přístup učitele by měly
modelovat přístupy k vyučování a k učení, které odráží jasný důraz na evidence-based
přístup ke znalostem. Další autoři zdůrazňují implicitní důraz na procesní dovednosti.
Gholami (2017) například tvrdí, že užitečný způsob podpory změn v osobní epistemologii
zahrnuje dialogickou interakci učitele s žáky, která poskytuje příležitost k reflektování třídních praktik žáky. Celkově je tedy ke změně epistemických přesvědčení prostřednictvím
explicitní reflexe potřeba, aby měli budoucí učitelé možnost zažívat svá vlastní vyučování,
která jejich přesvědčení odráží.
Pro účely explicitní reflexe je nově využíván rámec založený na teoriích a výzkumech
reflexivity, které realizovali Archerová (2012), Ryan (2014) a Lunn Brownlee a Schraw
(2017). Reflexivita jde za proces jednoduché reflexe, v níž subjekt (self) uvažuje nad
myšlenkou nebo konceptem (objekt). Namísto toho má sebereferenční charakteristiku
a vrací se zpět k self, aby realizovala vnitřní dialog (Archer, 2013). Ryan a Bourke (2013)
zdůrazňují zakotvenost tohoto postupu v konkrétním kontextu, což podle nich přispívá
ke změnám ve výuce a v učení. Reflexivní procesy umožňují odhalování způsobů, jakými
jedinec jedná v různých krocích, a důvodů, proč jedná tak, jak jedná, co z jeho voleb vyplývá pro něho a pro ostatní a jaké další možnosti může využít pro smysluplnější profesní
rozhodování. Tyto procesy jsou individuální, avšak mediovány sociálním okolím.
Archerová (2012) na základě svého zkoumání reflexivity, upozorňuje na to, že reflexivita může mít několik podob, které nejsou shodně užitečné. Celkem popsala čtyři mody:
■

(c

)

■

Komunikativní reflexivita: postupy, při nichž jedinci mají tendenci nechat si svá rozhodnutí potvrzovat a schvalovat ostatními. Ve vztahu k osobní epistemologii byl tento
vzorec nalezen nejčastěji u multiplicistů, kteří rádi hledali hodnotné osobní názory
ostatních, například učitelé obracející se na své kolegy.
Autonomní reflexivita: představuje vzorec jednání, při němž jedinci vyjadřují jistotu
o vlastní cestě a cílech, které nejsou zvažovány a vedou přímo k akci. Občas mohou
být zavádějící. Tento typ je spojován s uvažováním absolutistů (Kuhn & Weinstock,
2002), jejichž cíl je jednoduchý a nepropojený se znalostmi nebo cíli ostatních (Hofer,
2004). Projevuje se například tím, že učitel se rozhodne klást důraz na jediný aspekt
a bez ohledu na ostatní jej realizuje.
Narušená reflexivita: modus, při němž jedinec nedokáže využít zvažování čehokoliv
pro plánování smysluplných aktivit. Oproti tomu vede jeho uvažování k distresu, dez-

■
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■

orientaci a ulpívání na nedůležitých detailech. Takový učitel se dostává do vnitřních
konfliktů, nedokáže myšlenky propojovat a dosahovat efektivních rozhodnutí.
Metareflexivní typ reflektivity: je charakteristický kritickým analyzováním minulých zkušeností i úvah a utvářením rozhodnutí, které je prospěšné jak pro učitele, tak
i pro žáky. Jedinci s tímto typem reflexivity jsou schopni vidět více perspektiv a dospět
k odůvodněnému rozhodnutí. Tento typ reflexivity je spojován s evaluativistickou
osobní epistemologií a byl nalezen u učitelů s vyučovacími praktikami orientovanými
na podporu smysluplného učení svých žáků.

lis

Archerová (2012) zjistila, že jedinci mají tendenci rozvíjet a praktikovat určitý postup
při reflexivitě, který se však může v různých obdobích jejich života měnit. Nejlépe vybaven
pro výkon učitelské profese je jedinec s metareflexivní reflexivitou, což je důvod, proč
tento typ reflexivity v přípravě i v dalším vzdělávání učitelů rozvíjet. Ryan (2014) a Lunn
Brownlee a Schraw (2017) doporučují následující postup:

G
ra
da

P

ub

1. začít s oblastí zájmu jedince nebo skupiny, například jak něčí osobní epistemologie souvisí s jeho vyučovacími praktikami, které jsou hodnoceny v kontextu vysoké
accountability (objekt);
2. reflektovat kapacitu angažovat se v reflexivitě (přesvědčení o vlastní schopnosti angažovat se v reflexivním procesu a aktivovat změnu pro uspokojivější a udržitelnou
pedagogiku pro sebe, studenty a školní komunitu);
3. zvažovat mnoho úhlů pohledu (Co výzkum říká o efektivních vyučovacích strategiích
v tomto kontextu? Jaké strategie byly navrženy např. pro přípravu k testu?);
4. užívat kritické myšlení jako součást reflektivního procesu (Jak mohou moje epistemická přesvědčení řídit efektivní vyučovací praktiky a zároveň splnit požadavky
accountability v tomto kontextu?);
5. učinit strategická rozhodnutí (Co je nejlepší cestou vpřed, když uvážím vlastní obavy
a přesvědčení s očekáváním konkrétního kontextu?);
6. realizovat strategická rozhodnutí ve třídě (Jak posbírám doklady, že jsou moje rozhodnutí efektivní?).

(c

)

Tento postup zajišťuje vyladění osobní epistemologie s vyučovacími praktikami učitelů
prostřednictvím rozjímání nad vlastní osobní epistemologií (subjekt) a nad tím, jak souvisí
s vyučovací praxí (objekt) a poté se vrací zpět k self (subjekt), aby hodnotil mnohočetné
perspektivy a rozhodl se, jak vyladit svá epistemická stanoviska s třídními praktikami. Mají-li tyto reflexe charakter evidence-based, mohou vést nejenom k vylaďování epistemických
přesvědčení s procesy ve třídě, ale rovněž také ke změnám epistemických přesvědčení.
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Schéma 16 Rámec 3R-EC
Zdroj: Lunn Brownlee, Ferguson & Ryan (2017, s. 248).
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Nověji vznikl rámec 3R-EC (Cyprus ASC, 2015, Lunn Brownlee, Ferguson & Ryan,
2017), představující protokol pro podporu dispozice k reflexivní praxi, která míří na epistemické poznávání. Tento rámec rozlišuje mezi reflexí (subjekt–objekt) a reflexivitou
(subjekt–objekt–subjekt) ve vztahu k epistemickému poznávání (viz schéma 16) a zahrnuje
tři propojené cyklické kroky:

■

(c

)

■

Reflexi třídní praxe, v rámci které učitel rozlišuje konkrétní aspekty a identifikuje
praktiky, kterých se bude reflexe týkat. Tento krok vyžaduje, aby učitel identifikoval
epistemický cíl.
Ve druhém kroku jde o reflexivní uvažování v rozsahu, který byl identifikován v předchozím kroku. Učitel zvažuje, které vyučovací praktiky se prokázaly jako spolehlivé
procesy pro dosahování epistemických cílů. Učitel se musí angažovat ve vnitřním vyjednávání, aby nastavil své vlastní praktiky ve směru spolehlivých procesů pro dosahování
epistemických cílů.
Ve třetím kroku se učitel angažuje v rozhodování k provedení změn ve své třídě v souladu s výsledky předchozího procesu. Díky cyklické povaze rámce by výsledky učení
nebo vyučování pocházející z epistemické reflexivity (označované jako „epistemicky

■
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informovaná praxe“) měly zasáhnout povahu budoucích reflexí jeho vyučování. Schéma zdůrazňuje vyladění epistemických cílů s epistemickými procesy.
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Modely se zastřešujícím názvem epistemické poznávání učitele rozšiřují perspektivu osobní epistemologie o důraz na procesy a zahrnutím motivačních faktorů. Pro zkoumání je
model natolik komplexní, že jej lze těžko obsáhnout, takže je pravděpodobné, že budou
využívány jejich dílčí části. Buehlová s Fivesovou (2017) ve svém příspěvku věnovaném
učitelovu hodnocení doložily, že model může sloužit rovněž jako nástroj pro učitelovo
uvažování a pro vyladění jeho přesvědčení s jednáním.

ub

Závěrem k teorii osobní epistemologie

(c

)
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Více než půl století probíhající výzkum osobní epistemologie nejenom demonstroval roli,
kterou tyto mentální struktury a procesy v učení hrají, ale naznačil možné cesty k záměrné
podpoře epistemického vývoje v nejrůznějších vzdělávacích kontextech.
Tento text se omezil na osobní epistemologii v období vysokoškolského studia, avšak
současná kognitivní psychologie, například z oblasti teorie mysli (Chandler, Hallett, & Sokol, 2002; Sodian, 2005; Wellman, 2014) nebo zkoumání intelektuálního fungování v průběhu celého dospělého věku (Labouvie-Vief & Márquez González, 2004) přináší doklady
o významu rozvíjení této perspektivy u jedinců všech věkových kategorií, což je zároveň
trend, k němuž v zahraničí už nějakou dobu dochází. Význam osobní epistemologie tedy
překračuje hranice konkrétního ontogenetického období a zároveň také hranice kontextů,
v nichž je dnes považován za relevantní. Kompetence sofistikovaného a reflektovaného
usuzování se v době vysoké složitosti společenského života jeví jako nezbytná výbava pro
zodpovědné rozhodování každého člena společnosti, čímž se důraz na osobní epistemologii vymaňuje z výlučné vazby na akademické prostředí a proniká do oblastí běžného
celoživotního fungování každého člověka.
Osobní epistemologie je vysoce komplexním konstruktem s rozlišitelnou dualitou
struktur a procesů s recipročními vztahy, v nichž struktury (označované jako „epistemická přesvědčení“) představují statičtější a v čase trvalejší proměnné, zatímco procesy
(„epistemické poznávání“) jsou zakotvené v konkrétních aktivitách, situacích a kontextech,
a proto jsou dynamičtější a proměnlivější18. Mezi těmito dvěma aspekty probíhají nepřetržité vzájemné interakce, takže v praxi dochází k obousměrným vztahům, kdy epistemická
přesvědčení regulují procesy epistemického poznávání a epistemické poznávání má zá18

Tato terminologie je obvyklá v posledních několika letech a ve starších pracích, ale i v pracích různých
autorů se může odlišovat (viz kapitola 1).
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roveň potenciál ovlivňovat charakter epistemických přesvědčení. Odlišná povaha těchto
dvou součástí pomáhá vysvětlit některá zdánlivě rozporuplná zjištění o vývoji osobní
epistemologie, kdy se lze setkat s výsledky ve smyslu velmi pozvolného epistemického
vývoje (např. Baxter Magolda, 1986) a na druhou stranu s výsledky dokumentujícími
osobní epistemologii jako proměnné vysoce citlivé ke konkrétním kontextuálním vlivům
(Sandoval, 2016). Zjištění o různé povaze jednotlivých faset osobní epistemologie přispívá
nejenom k teoretické jasnosti konstruktu, ale je zároveň východiskem pro dva typy intervencí, v oblasti epistemických přesvědčení a ve sféře epistemického jednání.
Bádání v oblasti osobní epistemologie byla v posledních letech ovlivněna také tzv. naturalizovaným obratem (nejenom ve filozofii), který podnítil změnu důrazu ve zkoumání
osobní epistemologie z pozice diagnostikování toho, co by „mělo být“, k úsilí o porozumění
reálnému aktuálnímu stavu v kontextu specifických podmínek a nároků konkrétních
domén, prostředí, situací a úkolů. Tento přístup přispívá k hlubšímu chápání prožívání
a jednání jedinců v nejrůznějších situacích a k utváření citlivějších nástrojů pro jejich
ovlivňování a podporu. Šíře výzkumné perspektivy osobní epistemologie se dále zvětšuje
o množství nonkognitivních faktorů, jako jsou studentovy cíle, emoce nebo identita, které
mohou usilování o adaptivnější epistemická přesvědčení i poznávání ovlivňovat různým
způsobem.
Výzkum osobní epistemologie v rámci různých výzkumných linií dospěl také k zjištěním, jakými mechanismy a prostředky je možné v kontextu vzdělávání epistemický
vývoj záměrně ovlivňovat. Vývojové modely například zdůrazňují podporu integrování
perspektivy autority s vlastní perspektivou a asistenci při směřování ke schopnosti uzavření
závazku na základě odůvodněného rozhodování a neustále probíhající reflexe. Na této cestě
je však klíčové zvažovat další proměnné, například globální sebepojetí, roli emocí a individuální smysluplnost konkrétních situací. Například příliš velký vnější tlak na to, co učitel
považuje za žádoucí, může vést ke ztrátě osobní angažovanosti studenta nebo dokonce
k odporu a tendenci k sebeprotekci, zatímco nedostatek podnětů může podporovat setrvávání jedinců v komfortní zóně stávajícího funkčního fungování. Proto je součástí většiny
intervencí metakognitivní uvědomování a reflexivita. Podmínky k utváření vhodného
prostředí pro epistemický vývoj, tzv. epistemické klima, jsou značně komplexní a je třeba
je chápat ve vzájemných vztazích i ve vztazích ke stávající úrovni epistemického vývoje.
Zkoumání osobní epistemologie konkrétních osob v konkrétních podmínkách má tedy
klíčový význam pro hledání nástrojů k jejich účinné podpoře na cestě k lepším studijním
výsledkům, ale i k hodnotám relevantním pro odpovědné fungování v současném světě.
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Současný stav poznání reprezentuje osobní epistemologii jako konstrukt s vysokou relevancí nejenom pro procesy učení ve školním kontextu, ale i pro odpovědné fungování
jedince v každodenním životě. Výzkumná zjištění o zakotvenosti těchto proměnných
v hodnotách a praktikách konkrétních domén, v jejichž rámci mohou nabývat poněkud
odlišných projevů i smyslu (Sandoval, Greene, & Bråten, 2016), zároveň zdůrazňují význam
explorace tohoto fenoménu v konkrétních podmínkách.
Profesní příprava budoucích učitelů je z tohoto pohledu doménou, v níž má smysl
probádávat konkrétní způsoby projevů osobní epistemologie a jejich vztahy k procesům
a výsledkům učení, a to nejenom z důvodu podpory epistemického rozvoje této specifické
skupiny vysokoškoláků, ale rovněž pro předpokládaný potenciální vliv jejich současných
způsobů zacházení se znalostmi a způsobů poznávání na formování osobní epistemologie
u budoucích generací. Pregraduální příprava budoucích učitelů představuje vysoce specifickou doménu, v níž dochází k průniku hodnot a praktik z několika dílčích oblastí (obory
studovaných aprobací, pedagogicko-psychologický základ, pedagogické praxe ve školách),
které vstupují do interakce se stávajícími individuálními charakteristikami jedince, aby
formovaly obecnější standardy pro způsoby nazírání znalostí a poznávání a představy
o roli učitele v těchto procesech.
Znalosti o stávajících způsobech epistemického poznávání budoucích učitelů a epistemických přesvědčeních, která za těmito způsoby stojí, mohou být výchozím bodem pro
monitorování vývoje i záměrné ovlivňování těchto aspektů. Vzhledem k tomu, že pokud je
nám známo, tento konstrukt nebyl dosud u budoucích učitelů z České republiky výzkumně
zjišťován19, prostřednictvím deskriptivní studie se pokusíme o první, svým charakterem
spíše explorativní vstup do této oblasti.
Je zřejmé, že stávající charakter standardů v současném pregraduálním vzdělávání
učitelů v České republice20 ponechává prostor pro mnohočetná pojetí učitelské přípravy, v jejichž rámci nemusí být epistemické aspekty vždy explicitně reflektovány. Rovněž
multiparadigmatičnost učitelské profese (Štech, 2007, 2009, 2010), která implikuje vícero
ontologických, epistemologických i axiologických východisek, vede vzdělavatele učitelů ke
sledování různých, nikoli jen epistemických cílů. Ve shodě se zahraničními autory se však
zároveň domníváme, že podpora epistemického vývoje budoucích učitelů, projevujícího
19

20

Výjimkou byla teoretická práce I. Stuchlíkové (2005) zabývající se obecnými poznatky o implicitních
a intuitivních znalostech učitelů a empirická studie J. Strakové et al. (2014), která se zaměřila na
vybrané dimenze profesních postojů učitelů.
Jediným vymezením rámcových požadavků na studijní programy ze strany MŠMT, jejichž naplnění
má vést k získání odborné kvalifikace k výkonu pedagogické profese je stručné pojmenovávání obsahu.
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se z epistemického hlediska sofistikovanými způsoby poznávání a využívání poznatků,
a rozvíjení cest, jakými tento vývoj podporovat u jejich potenciálních žáků, je cílem, na
který by pregraduální příprava učitelů neměla rezignovat.
Pro podporu epistemického vývoje budoucích učitelů je třeba znát výchozí podmínky,
které zahrnují značné množství proměnných, od stávajících epistemických stanovisek studentů vstupujících do vzdělávání přes stávající epistemická stanoviska jejich vzdělavatelů
až po široký soubor podmínek, které tyto charakteristiky determinují: hodnoty na úrovni
národních dokumentů, hodnoty instituce a jednotlivých budoucích učitelů i jejich vzdělavatelů. V tomto textu se omezíme na osobní epistemologii budoucích učitelů a obecným
cílem, který povede naše zkoumání, bude identifikovat stávající epistemická přesvědčení
a jednání budoucích učitelů a interpretovat je v kontextu vybraných podmínek, které
k jejich formování mohou přispívat. Zkoumání epistemických aspektů ve stávajících
způsobech reprezentování procesů učení a poznávání u budoucích učitelů představuje úhel
pohledu, jehož reflexe může být užitečná nejenom pro samotné budoucí učitele a jejich
vzdělavatele, ale může se stát také příspěvkem k diskusi o cílech a standardech pregraduální
přípravy budoucích učitelů.
V rámci explorace osobní epistemologie v populaci českých budoucích učitelů si klademe za cíl zejména identifikovat charakteristické rysy osobní epistemologie v této populaci
a zjistit, nakolik je soubor budoucích českých učitelů z hlediska osobně epistemických
charakteristik homogenní. Vzhledem k tomu, že osobní epistemologie byla v dosavadním
výzkumu identifikována jako spíše do určité míry variabilní charakteristika podléhající vývoji a citlivá na kontextuální podmínky (Muis, Bendixen, & Haerle, 2006) nežli trvalý rys,
budeme v průběhu její explorace u budoucích českých učitelů hledat vztahy mezi osobní
epistemologií a dvěma skupinami předpokládaných potencionálních faktorů, vybranými
osobními proměnnými a charakteristikami studijního kontextu.
Tyto cíle je možné vyjádřit několika výzkumnými otázkami:

(c

)

1. Čím je osobní epistemologie budoucích českých učitelů charakteristická?
2. Jak se budoucí učitelé z hlediska aspektů osobní epistemologie vzájemně odlišují?
3. Do jaké míry osobní epistemologie budoucích českých učitelů vysvětluje rozdíly ve
strategiích a výsledcích jejich učení?
4. Existuje vztah mezi vybranými osobními (profesní motivace, předchozí délka vysokoškolského studia) a kontextuálními charakteristikami (charakteristiky studijního
prostředí, sociokulturní charakteristiky českého vzdělávacího kontextu) budoucích
učitelů a jejich osobní epistemologií?
5. Jsou aspekty osobní epistemologie budoucích učitelů z České republiky v porovnání se
studenty z odlišných kulturních prostředí v některých ohledech specifické?
6. Jak se mění osobní epistemologie budoucích učitelů po dvou letech jejich studia?
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Pro zkoumání osobní epistemologie je nejprve nutné zvolit způsob její operacionalizace
a metodu vhodnou k jejímu identifikování. Osobní epistemologie byla dosud konceptualizována různými způsoby, mezi nimiž lze rozlišit čtyři různé linie: 1. stadiální vývojové
modely (např. Perry, 1970; Belenky et al., 1986; Baxter Magolda, 1986; King & Kitchener,
1981 a Kuhn, 1991), konceptualizující osobní epistemologii jako multidimenzionální sekvence vyvíjející se od dualistických pozic přes pozice multiplicistické až po relativismus;
2. dimenzionální modely (např. Schommer, 1990; Hofer & Pintrich, 1997), vymezující
osobní epistemologii prostřednictvím několika nezávislých dimenzí; 3. situované modely
(např. Hammer & Elby, 2002; Disessa, Elby, & Hammer, 2003; Ryu & Sandoval, 2012) založené na výzkumu v konkrétních doménách a 4. modely inspirované filozofií (např. Greene,
Azevedo & Torney-Purta, 2008; Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011), rozšiřující
dimenzionalitu konstruktu o další prvky, například o epistemické cíle a hodnoty, epistemické neřesti a ctnosti nebo epistemické výsledky. I přesto, že délka trvání jednotlivých
tradic se výrazně odlišuje, všechny mají své pokračovatele a typicky využívané výzkumné
strategie a metody zkoumání (viz oddíl 3.1).
Obsah konceptu osobní epistemologie je v našich podmínkách relativně neznámý,
a proto nepředpokládáme, že budoucí učitelé ani jejich vzdělavatelé svá stanoviska přímo
s odkazem na epistemické aspekty aktivně a explicitně reflektují. I přesto jsou v procesech
poznávání, které jsou jejich každodenní realitou, explicitně přítomna, a proto můžeme
ve shodě s Prattem, mínícím, že „si utváříme koncepce prakticky ke každému aspektu
našeho vnímaného světa a v rámci tohoto utváření užíváme tyto abstraktní reprezentace
k rozlišování a vztahování určitých jevů k dalším aspektům našeho světa“ (1992, s. 204),
existenci mentálních struktur reprezentujících procesy učení, vyučování a jejich vlastní
roli v nich předpokládat. Otázka ve vztahu k našemu výzkumnému cíli zní, zda lze v těchto
strukturách najít epistemické aspekty, a pokud ano, zda mají potenciál dostatečně reprezentovat některé z pojetí osobní epistemologie.
Reflexi studijní zkušenosti z epistemického hlediska se věnovalo více autorů. Säljö
(1979) tyto struktury pojmenoval jako koncepce učení a zjistil, že u různých jedinců
mohou mít kvalitativně rozdílný charakter, který je zdrojem odlišností studentů ve volbě
studijních strategií a v kvalitě studijních výsledků. Van Rossum se svými kolegy (Van
Rossum, Deijkers, & Hamer, 1985; Van Rossum & Schenk, 1984; Van Rossum & Taylor,
1987) a spolu s nimi i další autoři (Beaty, Dall’Alba, & Marton, 1997; Landbeck & Mugler,
1994) upozornili na shody koncepcí učení s pozicemi pojetí intelektuálního a etického
vývoje, k němuž dospěl Perry (1970) a autorky dalších vývojových modelů osobní epistemologie (Belenky et al., 1986; Baxter Magolda, 1986; King & Kitchener, 1981, Kuhn, 1991).
Vzhledem k mnoha společným znakům považují tito autoři koncepce učení za analogické
k vývojovým sekvencím osobní epistemologie.
Vermunt jako jeden z prvních výzkumníků začlenil osobně epistemickou dimenzi
do dotazníku studijních strategií (1998), jejichž typickými součástmi do konce devadesá-
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tých let byly pouze kognitivní a motivační strategie21. Jeho model vzorců učení (model of
learning patterns), jenž se stal teoretickým východiskem dotazníku Inventory of Learning
Styles (ILS), obsahoval dva aspekty metakognice, mentální modely, představující statičtější
aspekt a zahrnující přesvědčení, které jedinci o procesech učení a fungování vlastní mysli
v situacích učení mají, a regulační aktivity, dynamický aspekt osobní epistemologie, zahrnující strategie k řízení vlastních kognitivních procesů v průběhu učení (např. plánování,
monitorování, evaluování), jsou ve Vermuntově modelu vyjádřeny z hlediska různých pozic,
které mohou studenti zastávat. V rámci každého z nich autor rozlišil čtyři různé pozice,
které se k pozicím ostatních aspektů vzorců učení sobě vztahují koherentním způsobem ve
smyslu konceptuální, resp. epistemické ekologie. Přestože Vermunt sám mentální modely
identifikované v rámci různých vzorců učení k teoriím epistemického vývoje explicitně
nevztahoval, někteří autoři je považují v podstatě za totožné. Van Rossum například na
základě analýzy popisů kvalitativně odlišných vzorců různých autorů klade rovnítko mezi
Vermuntovy mentální modely, koncepce učení/vyučování, které popsali s Hamerovou
(2010), a sekvence epistemického vývoje identifikované Perrym (1970) a dalšími autory
vývojových pojetí.
Z tabulky 10, která shrnuje explicitně vyjádřené souvislosti, jež Van Rossum a Hamerová (2010) ve společné monografii zmiňují, je zřejmé, že kvalitativně odlišné koncepce
učení, které byly různými autory popsány, se i přes lišící se názvy a šíři popisovaných
komponent22 zdají popisovat stejné jevy. Argumentace Van Rossuma a Hamerové (2010)
ve prospěch této shody obsahuje například obdobné podíly vysokoškolské populace, které
byly Vermuntem (1998) a autory epistemických modelů (např. Schommer, 1990) zjištěny
v zastoupení odpovídajících si pozic/koncepcí na kontinuu.

Většina z dotazníků vycházela z tzv. SAL tradice (student approaches to learning), která zahrnovala
záměr studenta a studijní strategie, avšak explicitně se nezaměřila na aspekty metakognice (Entwistle
& McCune, 2004). Druhým autorem podobně šířeji pojatého dotazníku obsahujícího také metakognitivní dimenzi byl Pintrich s kolegy (Pintrich, Marx & Boyle, 1993) a dotazník MSLQ.
Za pozornost v této souvislosti stojí Vermuntova kategorie afektivní procesy, která byla v rámci fenomenografické analýzy (1996) autorem identifikována jako součást vzorců učení, avšak samostatnou
dimenzí dotazníku ILS (1998) se nestala. Její přítomnost v původním pojetí však naznačuje, že také
tento autor zaznamenal studentovo prožívání jako důležitou součást jeho vzorců učení, což je v souladu se současnými přístupy (např. Trevors et al., 2016; Pekrun et al., 2017; Muis et al, 2015).

(c

)

21

22
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Téměř
žádné

Neřízený

Orientovaná
na profesi

Konkrétní Vnější i
zpracování vnitřní

Hloubkové Převážně
zpracování vnitřní

Řízený
aplikací

Řízený
smyslem

*

Säljö (1979)

Konstruování
znalostí

Využívání
znalostí

Vnitřní zájem

Reproduktivní
porozumění /
aplikace

Memorování

Zvyšování
znalostí

Rozšiřování
horizontů

Rozvíjení
sebeuvědomění

Změna
pohledu
na věci

–

Smysl učiva

Interakce
a formování

Dialogické
vyučování
Self

Důvěra
a autentický
vztah (péče)

Závazek

Relativismus

Způsob, jakým
Vybízení
k samostatnému chceš uvažovat
(pozice 4b)
uvažování
a rozvíjení
myšlení

Multiplicita
(pozice 4a)

Dualismus
Přenos
strukturovaných (pozice 2,3)
znalostí
k příjemci
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Osobní rozvoj

lis

Porozumění
učivu

Porozumění
tomu, co bylo
naučeno

Perry (1970)
Stadia
intelektuálního
a etického
vývoje

Dodávání
Dualismus
jasných, dobře
(pozice 1)
strukturovaných
znalostí

Koncepce
vyučování

Předěl v epistemickém vývoji

Pozdější
užitečnost

Důležitost
zkoušky

Žádný

Objekt reflexe

Van Rossum & Hamer (2010)
Koncepce učení

ub

P

Praktický zájem

Aplikace
a využívání
znalostí

Zapamatování
si toho, co bylo
naučeno

Strach
ze zapomenutí

Příjem znalostí

Koncepce učení

Získávání
faktických
informací

Afektivní
procesy

Kooperace a být Nízký
stimulován/a
self-esteem,
očekávání
selhání

Mentální
modely

g

* Komponenta byla identifikována Vermuntem (1996) ve fenomenografické studii, avšak samostatnou dimenzí dotazníku ILS se nestala (1998).

Orientovaná
na osobu

Orientovaná
na diplom
a sebepotvrzení

Ambivalentní

Učební
orientace

Řízený
Postupné
Převážně
reprodukcí zpracování vnější

Nedostatek
regulace

Kognitivní Regulace
procesy
učení

Vzorce
učení

Vermunt (1998)

Tab. 10 Model vzorců učení v porovnání s koncepcemi učení a stadii intelektuálního a etického vývoje
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Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými dimenzemi dotazníku ILS existují teoretické
i empiricky potvrzené vztahy (Vermunt, 1998, Vermunt, & Vermetten, 2004; Vanthournout, Donche, & Gijbels, 2012), které mohou být využity k validaci dimenze „mentální
modely“, je možné považovat dotazník ILS (Vermunt, 1998) za potenciálně využitelný pro
identifikaci osobní epistemologie budoucích učitelů v České republice. Jeho další předností
je skutečnost, že dotazník je používán mezinárodně a výsledky získané na populaci studentů z České republiky bude možné porovnat s výsledky studentů z kulturně odlišných
vzdělávacích kontextů. Testování možnosti využití dotazníku ILS pro validní a spolehlivé
identifikování osobní epistemologie budoucích učitelů z České republiky bude prvním
výzkumným krokem, na který navážeme hledáním odpovědí na další výzkumné otázky
podle následujícího harmonogramu (viz tabulka 11).
Tab. 11 Výzkumné otázky ve vztahu k fázím a strategiím výzkumu

Fáze výzkumu /
/ výzkumná strategie

ub

Dílčí výzkumné cíle/otázky

Lze osobní epistemologii budoucích učitelů v České republice spolehlivě a validně identifikovat s využitím dotazníku ILS (Vermunt, 1998)?

2.

Do jaké míry vysvětluje osobní epistemologie budoucích učitelů operacionalizovaná dimenzí „mentální modely“ rozdíly ve strategiích a výsledcích jejich učení?

3.

Čím je osobní epistemologie budoucích českých učitelů charakteristická?

4.

Jak se budoucí učitelé odlišují s ohledem na aspekty své osobní epistemologie?

Studie 1
smíšená,
metodologická

P

1.

6.

Jsou aspekty osobní epistemologie budoucích učitelů z České republiky v porovnání se studenty z odlišných kulturních prostředí v některých ohledech
specifické?

7.

Jak se mění osobní epistemologie budoucích učitelů po dvou letech jejich studia?

Studie 2
kvantitativní

(c

)

G
ra
da
5.

Existuje vztah mezi vybranými osobními (profesní motivace, předchozí délka
vysokoškolského studia) a kontextuálními charakteristikami (charakteristiky
studijního prostředí, sociokulturní charakteristiky českého vzdělávacího kontextu) budoucích učitelů a jejich osobní epistemologií?
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Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

7. Studie 1:
Dotazník ILS a měření
osobní epistemologie
budoucích českých učitelů

ub

Úvod

pro předpokládanou shodu jeho dimenze „mentální modely“ s kvalitativními a vývojovými konceptualizacemi osobní epistemologie (Van Rossum & Hamer, 2010);
pro jeho blízkost k reálné zkušenosti studenta (vyplývající ze způsobu jeho konstrukce);
pro jeho komplexitu a skutečnost, že jeho dimenze pokrývají širší kontext jevu, který
je užitečný pro jeho vysvětlení;
pro existenci poměrně rozsáhlých empirických dat získaných dotazníkem v zahraničním vysokém školství, která umožňují české budoucí učitele z hlediska osobní
epistemologie „umístit“ do mezinárodního „prostoru“;
pro skutečnost, že dotazník ILS byl již přeložen do češtiny (Mareš, 1991).

G
ra
da

■

P

Osobní epistemologie budoucích učitelů nebyla dosud, pokud je nám známo, v českých
podmínkách explicitně kvantitativně zkoumána a rovněž není zřejmé, že by v českém
prostředí byl k dispozici výzkumný nástroj pro identifikaci tohoto konstruktu. Vzhledem
k výzkumným cílům této práce je dotazník ILS považován za potenciálně použitelný
k tomuto účelu, a to z několika důvodů:

■
■
■

■

(c

)

Za účelem ověření využitelnosti dotazníku ILS pro zkoumání osobní epistemologie
budoucích českých učitelů se tato studie zaměřila na testování psychometrických vlastností
dotazníku, validity a reliability. Konkrétně hledala odpovědi na dvě otázky:
1. Je možné dotazník ILS považovat za platný a spolehlivý nástroj pro měření osobní
epistemologie budoucích českých učitelů?
2. Do jaké míry osobní epistemologie budoucích učitelů operacionalizovaná jako „modely učení“ a „regulační strategie“ v dotazníku ILS vysvětluje rozdíly ve strategiích
a výsledcích jejich učení?
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Dotazník Inventory of Learning Styles (ILS) byl vytvořen v Nizozemsku Janem Vermuntem, který nejprve prováděl rozhovory s 35 studenty různých oborů v počátečním stadiu
vysokoškolského studia (1996). S využitím fenomenografické23 analýzy nahrávek z těchto
rozhovorů Vermunt popsal celkem čtyři dimenze, utvářející „relativně koherentní vzájemné vztahy“ (1998, s. 159), které pojmenoval „kognitivní strategie“, „regulační strategie“,
„studijní orientace“ a „mentální modely“.
Dimenze kognitivní strategie, využívaná studenty při zpracování učiva, je považována za jádro celého modelu. Při utváření této dimenze vyšel Vermunt z výzkumné tradice
studentova přístupu k učení (SAL), která rozlišuje mezi hloubkovými a povrchovými
strategiemi (Entwistle & McCune, 2004). Dvě ze škál této dimenze pokrývají hloubkové
zpracování učiva („vztahy a struktura“ a „kritičnost“), zatímco další dvě představují zpracování povrchové („memorování a opakování“ a „postupné analyzování“). Poslední škála
této dimenze je originálním rozšířením perspektivy SAL samotným Vermuntem, který
mezi studenty identifikoval zpracování znalostí vedené záměrem využít naučené v praxi
(„konkrétní zpracování“).
Dimenze regulační strategie představuje aktivity studentů využívané při řízení poznávacích procesů (tj. kognitivních strategií)24. Zahrnuje dvě škály zaměřené na autoregulaci,
„autoregulace procesů a výsledků“ a „autoregulace učebního obsahu“, které odráží nízkou
závislost studenta na autoritě a samostatné aplikování strategií vedoucích k ověřování
správnosti postupu (plánování, monitorování, evaluování) a zvládnutí. Další dvě škály této
dimenze, „vnější regulace procesů“ a „vnější regulace výsledků“, popisují regulaci, která
se vyznačuje aktivitou studenta řízenou pokyny učitele nebo instrukcemi v podpůrných
zdrojích. Poslední škálou této dimenze je „absence regulace“, která popisuje zkušenosti,
kdy studentovo učení není řízeno ani jím samotným, ani vnějšími vlivy a vyznačuje se
přetrvávající přítomností nejistoty.
Dimenze studijní orientace zahrnuje studentovy osobní cíle, záměry, motivy, očekávání, postoje a zájmy, ale také pochybnosti ve vztahu ke studiu. V rámci dotazníku ILS je
tato dimenze tvořena pěti různými škálami vyjadřujícími různé záměry studenta ve vztahu
k vysokoškolskému studiu: osobní zájem, získání diplomu, test svých možností, profesní
motivace a rozporná (ambivalentní) motivace.
Dimenze mentální modely zahrnuje pět různých pojetí (koncepcí) učení a role studenta i učitele v těchto procesech: „konstruování znalostí“, „přijímání znalostí“, „použití
znalostí“, „vnější stimulace učením“ a „kooperování“. Kvalitativní odlišnosti těchto koncepcí jsou některými autory (Van Rossum & Hamer, 2010) spojovány se sekvencemi epis23
24

Podstata metody byla objasněna na s. 95.
Kombinace studijních procesů a regulačních strategií je některými autory označovaná jako strategie
učení (Vermunt, 1998).
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temického vývoje identifikovanými autory vývojových epistemických modelů (Perry, 1970,
Belenky et al., 1986; Baxter Magolda, 2001 a další).
Vermunt tyto čtyři dimenze nejprve souhrnně označil za studijní styly (1998), avšak
později (2005), s poukázáním na zjištění, že se nejedná o stabilní charakteristiky na úrovni
rysů osobnosti, ale spíše o kontextuálně zakotvené a neustále se vyvíjející charakteristiky,
je přejmenoval na vzorce učení (learning patterns). Míru jejich stability v čase rozlišoval,
za více odolné vůči změnám považoval „mentální modely“ a „studijní orientaci“, zatímco
u „kognitivních strategií“ a „regulačních strategií“ předpokládal větší tvárnost a citlivost
vůči kontextu. Typické výroky studentů vztahující se ke studijní zkušenosti z hlediska
těchto čtyř dimenzí Vermunt použil jako základ dotazníkových položek, přičemž jeho
ověřená a celosvětově používaná verze (1998) má celkem 120 položek, sytících v každé ze
čtyř dimenzí 5 samostatných škál (viz tabulka 12).
S využitím explorační faktorové analýzy dat získaných dotazníkem Vermunt (1998) na
vzorku holandských vysokoškoláků potvrdil svá zjištění z rozhovorů, že konkrétní pozice
všech těchto dimenzí vytvářejí relativně související a logické vzájemné vztahy s konkrétními kategoriemi dalších dimenzí a popsal čtyři odlišné vzorce učení: neřízený (undirected),
orientovaný na reprodukování (reproduction directed), orientovaný na aplikaci (application
directed) a orientovaný na smysl (meaning directed).
Neřízený studijní vzorec se vyznačuje obtížemi s většinou kognitivních i regulačních
strategií, častými pocity nedostatečnosti, neschopnosti zvládat studijní nároky a úzkostmi souvisejícími s malou důvěrou ve vlastní schopnost tyto nároky zvládnout. Mentální
modely učení související s tímto vzorcem představují pojetí učení jako „kooperování“
a „stimulování vnějším prostředím“.
Na reprodukci orientovaný studijní vzorec se vyznačuje používáním memorování
a opakování jako hlavních kognitivních strategií. Studenti s vysokým podílem tohoto
vzorce do učení vkládají hodně úsilí a času (například do shrnování poznatků pro přípravu
ke zkoušce), jejich výsledky tomu však neodpovídají. Vyznačují se vysokou závislostí na
vnějším řízení a motivem zvládnout zkoušku nebo získat diplom. Učení je těmito studenty
reprezentováno mentálním modelem „přijímání znalostí“.
Na aplikaci orientovanému studijnímu vzorci dominuje záměr využívat znalosti
a hledat vztahy mezi teorií a praxí. Van Rossum a Hamerová (2010) studenty, u nichž
převládá tento vzorec, popsali jako typ, který „chce vždycky vědět, jak aplikovat všechno,
co se naučí, a nic, co nemá jasnou aplikovatelnost, není zajímavé“ (s. 189). Jejich učení je
regulováno částečně zevnitř, což se projevuje samostatným kladením si otázek při učení:
(„Jak to mohu využít?“) a zčásti zevně, kdy kladou otázky učiteli („Musím aplikovat toto?“).
Mentálním modelem pojícím se s tímto vzorcem je koncepce „použití znalostí“.
Na smysl orientovaný studijní vzorec se výrazně odlišuje od tří předchozích. Studenti,
u nichž byl identifikován ve vysoké míře, jsou schopni si sami utvářet souvislosti, strukturovat, hledat hlavní myšlenky nebo podstatu jednotlivých předmětů. Zdůrazňují potřebu
se seznámit se způsoby myšlení v předmětech a mají internalizovanou regulaci, která se
projevuje tím, že si sami kladou otázky a jsou motivováni vlastní potřebou porozumět,
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Tab. 12 Škály dotazníku ILS
N

Kognitivní strategie

27

Popis obsahu

Příklad položky

Témata, která jsou nám prezentována odděleně, se pokouším spojovat do
určitého celku.

hi
n

Název dimenze/škály

g

osobním zájmem a osobními cíli. Jejich vnitřní motivace je dobře rozvinutá a často vyjadřovaná výrokem „učit se uvažovat pro sebe“. V rovině mentálních modelů učení tyto
studenty nejlépe vystihuje škála „konstruování znalostí“.

7

Vztahování částí učiva k sobě navzájem a k předchozím znalostem; strukturování těchto elementů do celku.

Kritičnost

4

Utváření vlastního pohledu na téma
skrze vyvozování vlastního závěru
a kritické hodnocení závěrů autorů
textů a učitelů.

Ověřuji si, zda závěry autorů učebnice vyplývají logicky z těch faktů, na
kterých jsou založeny.

Postupné zpracování
Memorování a opakování

5

Učení se faktům, definicím, seznamům charakteristik nazpaměť, opakováním.

Nejdůležitější údaje si opakuji tak
dlouho, až je znám nazpaměť.

Postupné analyzování

6

Postupné procházení učiva a detailní
studování jednotlivých prvků odděleně, jeden po druhém.

Lekci v učebnici si rozdělím na jednotlivé části. Postupuji od jedné ke
druhé a každou studuji zvlášť.

5

Konkretizování a aplikování učiva
jeho spojováním s vlastní zkušeností
a využíváním naučeného v praxi.

Co se naučím ve škole, používám ve
své činnosti i mimo školu.

ub
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Konkrétní zpracování

lis

Hloubkové zpracování
Vztahy a struktura

Regulační strategie

Autoregulace
Autoregulace procesů
a výsledků

7

Řízení vlastních procesů učení prostřednictvím plánování učebních
aktivit, monitorování pokroku, diagnostikování problémů, ověřování
vlastních výsledků, přizpůsobování
a reflektování.

Když si chci ověřit svůj pokrok v učení, snažím se formulovat hlavní body
nastudovaného učiva vlastními slovy.

4

Zohledňování literatury a zdrojů
mimo sylabus.

Když se učím na zkoušku, studuji nejen z předepsané literatury, ale navíc
z dalších zdrojů, které se týkají daného předmětu.
▶

(c

)

Autoregulace učebního
obsahu

28
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Popis obsahu

Příklad položky

6

Nechávání vlastních procesů řídit externími zdroji, jako jsou doporučení,
učební cíle, pokyny, otázky nebo úkoly od učitele nebo z učebnic.

Učím se všechno takovým způsobem,
jak mi řeknou.

Vnější regulace výsledků

5

Ověřování vlastních výsledků externími prostředky, jako jsou poskytnuté
testy, úlohy nebo otázky.

Když dokážu vyřešit všechny úlohy
v učebnici nebo úlohy, jež nám zadal
vyučující, vím, že jsem se učivo důkladně naučil.

6

Uvědomování si obtíží s řízením
vlastních procesů učení.

Uvědomuji si, že mi nebývá příliš
jasné, co si mám z učiva zapamatovat
a co ne.

25

hi
n

Studijní orientace

lis

Absence regulace

g

N

Vnější regulace
Vnější regulace procesů

5

Studování pro zájem o předměty
a o seberozvíjení.

Studuji z čistého zájmu o předměty,
které jsou do našeho studijního oboru
zařazeny.

Získání diplomu

5

Úsilí o výsledky; vykonání zkoušky,
získání certifikátů, kreditů a diplomu.

Z celého studia je pro mě nejdůležitější udělat bez komplikací všechny
zkoušky.

Test svých možností

5

Úsilí ověřit si vlastní schopnosti a dokázat sobě nebo ostatním, že jsem
schopen zvládnout nároky vysokoškolského studia.

Potřebuji dokázat sám sobě, že umím
zvládnout nároky vysokoškolského
studia.

Profesní motivace

5

Úsilí o rozvíjení dovedností potřebných v profesi.

Kdybych si mohl vybírat předměty, budu volit především ty, které se
mi zdají užitečné pro mou budoucí
profesi.

G
ra
da

P

ub

Osobní zájem

Rozporná motivace

Mentální modely

5

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

Název dimenze/škály

Pochybující, nejistý postoj ke studiu,
vlastním schopnostem, volbě oboru
studia nebo typu vzdělávání.

Nejsem si jist, zda zvolené studijní
zaměření je pro mě to pravé.

40

Konstruování znalostí

9

Znalosti jsou konstruovány studentem. Veškeré učební aktivity jsou
úlohou studenta.

Když dobře nerozumím určité partii učiva, měl bych se sám od sebe
snažit, abych ji prostudoval v jiných
pramenech.

Přijímání znalostí

9

Znalosti jsou přijímány memorováním a preprodukcí, ostatní učební
aktivity jsou úlohou učitele.

Studiem rozumím to, že se mám snažit, abych si prostě zapamatoval učivo,
které mám před sebou.

(c

)
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N

Popis obsahu

Příklad položky

Použití znalostí

6

Získávání znalostí, které mohou být
použity skrze konkretizování a aplikování. Tyto aktivity jsou úlohou jak
studenta, tak i učitele.

Studium pro mne znamená získávání
především takových poznatků, které
mohu sám použít v běžném životě.

Vnější stimulace učením

8

Učební aktivity jsou úlohou studentů, ale učitelé a autoři učebnic by měli
studenty nepřetržitě stimulovat k jejich vykonávání.

Vyučující by mě měl vést k tomu,
abych se zamýšlel nad tím, jaké postupy vlastně při učení používám a jak by
se daly zlepšovat.

Kooperování

8

Oceňování učení ve spolupráci s dalšími studenty a sdílená práce na učebních úlohách.

Považuji za důležité, abych si mohl
o učivu podebatovat se spolužáky.

lis

N* počet položek sytících příslušnou škálu originální verze ILS
Zdroj: volně dle Gijbels et al. (2013, s. 38–39).
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Název dimenze/škály
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Společně s faktorovou analýzou použil Vermunt (1998) k potvrzení vztahů mezi jednotlivými dimenzemi metodu lineární regrese. Ve shodě s dalšími (Edmunds & Richardson,
2009; Lindblom-Ylänne & Lonka, 1999; Meyer & Boulton-Lewis, 1999) považoval způsob,
jakým studenti nahlíží na učení za související se způsobem, jakým se v něm aktuálně angažují, a předpokládal, že mentální modely do určité míry „řídí“ studentovy kognitivní
strategie. To se však neděje jenom přímo, ale jejich vliv na způsoby zpracování informací
je z velké části zprostředkován regulačními strategiemi. Ty představují postupy pro stanovování cílů v kontextu konkrétních podmínek, monitorování procesu učení z hlediska
těchto cílů a vyhodnocování jeho průběhu i výsledků a jsou považovány za klíčové pro
úspěšnost v současném vysokoškolském vzdělávání i v běžném pracovním životě (Gijbels,
Raemdonck, & Vervecken, 2010; Lonka, Olkinuora, & Mäkinen, 2004).
Studentovo uvažování o učení a jeho roli v něm (mentální modely) je však vázáno také
na jeho vnímání cílů pro učení, které si volí na základě obecnějších preferencí souvisejících
s učením. Proto společně s mentálními modely považoval Vermunt za další prediktor
procesů učení studijní orientaci. Směr vztahů mezi jednotlivými dimenzemi vzorců učení,
který se Vermuntovi (1998) podařilo potvrdit, shrnuje schéma 17. Později bylo ve vztahu
k dynamice a vývoji těchto komponent zjištěno, že spíše nežli jednosměrné jsou vzájemné
vztahy reciproční (Vermetten, Vermunt, & Lodewijks, 2002; Wilson & Fowler, 2005).
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studijní orientace
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Schéma 17 Vztahy mezi komponentami modelu vzorců učení
Zdroj: volně podle Vermunta (1998, s. 153).
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Dotazník ILS poskytuje detailní a integrovaný pohled na procesy učení, který je blízký
zkušenosti studenta. Prostřednictvím více škál v rámci jednotlivých dimenzí Vermunt
zdůraznil, že stejně jako kognitivní strategie, tak i ostatní komponenty není přesné modelovat jako vzájemně se vylučující nebo dichotomické, ale spíše jako multidimenzionální
koncepty (Cano, 2005). Z hlediska osobní epistemologie je pro nás prioritně zajímavá
dimenze „mentální modely“. Jde o metakognitivní aspekt regulace učení, který poskytuje
rámce pro studentovu interpretaci zkušeností souvisejících s učením (Lonka, Olkinuora,
& Mäkinen, 2004) a na rozdíl od „regulačních strategií“ (dynamického aspektu metakognice) je statičtější a stabilnější ve své podstatě. Dualita v tomto pojetí metakognice odpovídá
dichotomii v teorii osobní epistemologie, rozlišující mezi epistemickými přesvědčeními
(tj. statičtějším aspektem osobní epistemologie) a epistemickým poznáváním (dynamičtějším aspektem osobní epistemologie).
Otázkou v souvislosti s cílem ověřit využitelnost dotazníku ILS pro měření osobní
epistemologie českých budoucích učitelů zůstává, zda je dimenze „mentální modely“
dostatečně reprezentativní z hlediska osobní epistemologie, a pokud ano, pak zda je tato
dimenze jako celek dostatečně validním a reliabilním nástrojem pro testování populace
českých budoucích učitelů.

Analýzy

(c

)

Validita dotazníku, definovaná jako schopnost měřit koncept, který měřit chceme, má
několik typů, resp. zdrojů, z nichž jsou důkazy pro její dokladování čerpány (Testcentrum,
2001). Tato studie se zaměří na tři z nich. Obsahová validita udává, nakolik testové položky
reprezentují zjišťovanou charakteristiku. Za účelem jejího posouzení provedeme obsahovou analýzu položek dimenze „mentální modely“ a její výsledek porovnáme s vybranými
konceptualizacemi osobní epistemologie z hlediska toho, do jaké míry reprezentují jejich
dimenze. Kriteriální validita vyjadřuje soulad mezi výsledky testu a vnějším kritériem a je
testována například potvrzením očekávaných vztahů mezi výsledky získanými ověřovaným
dotazníkem a jiným testem (tento způsob je označován jako souběžná validita). V rámci
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Proces sběru dat a výzkumný soubor
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kriteriální validity je dále rozlišována validita predikční, na jejíž testování se zaměříme.
Predikční validita vypovídá o míře, do jaké dokáže test předpovídat budoucí výsledky
v oblastech, které jsou ve vztahu k němu klíčové. Za tímto účelem budeme metodou pěšinkové analýzy testovat vztahy dimenze „mentální modely“ se třemi dalšími komponentami
dotazníku ILS a studijními výsledky a konfrontovat je s teoretickým modelem vztahů
v rámci vzorců učení (Vermunt, 1998). „Mentální modely“ budou konkrétně testovány jako
prediktory „regulačních“ a „kognitivních strategií“ a studijních výsledků. Konstruktová
validita udává shodu mezi teoretickým modelem zkoumané charakteristiky a empirickými
daty. Data získaná dotazníkem ILS budeme v tomto kroku testovat s využitím metody
konfirmační faktorové analýzy (CFA) pro shodu s teoretickým modelem ILS. Reliabilita
vyjadřuje přesnost a konzistentnost měření a je jednou z podmínek validity. Reliabilitu
dotazníkových škál budeme testovat výpočtem koeficientu Cronbachovo alfa.
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Pro účely našeho testování bylo použito překladu dotazníku, který provedl Jiří Mareš
(1991). Položky dotazníku ILS byly převedeny do online formuláře a jeho odkaz byl zaslán vyučujícím kolegům z jednotlivých fakult s prosbou o jejich zpřístupnění studentům
učitelství pro druhý stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ. Studenti byli ke spolupráci motivováni
nabídkou individuálního vyhodnocení výsledků jejich studijního vzorce, které bylo na
základě naprogramovaného skriptu automaticky vygenerováno a zasíláno na mail, který
uvedli do dotazníku. Sběr dat probíhal v obou semestrech v roce 2016, přičemž v průběhu
letního semestru se podařilo získat 58,5 % odpovědí a zbývající sběr byl dokončen v průběhu následujícího zimního semestru.
Celkem bylo získáno 856 plně vyplněných dotazníků, jejichž respondenty tvořilo 680
žen a 176 mužů. Zastoupeni byli studenti ze sedmi pedagogických fakult v České republice,
z nichž 360 bylo z Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, 280 z Hradce Králové, 91 z Brna,
38 z Liberce, 36 z Ostravy, 29 z Prahy a 22 z Plzně. Respondenti se lišili svou délkou studia,
216 studentů (25,2 %) studovalo první, 335 studentů (39,1 %) druhý, 136 studentů (15,9 %)
třetí, 169 čtvrtý a pátý ročník (19,8 %)25. Tento typ heterogenity výzkumného souboru byl
podporován jako předpokládaný zdroj variability v osobní epistemologii budoucích učitelů.

Obsahová analýza položek

)

7.1

(c

Dimenze „mentální modely“ je v originální verzi ILS tvořena 5 škálami –„konstruování
znalostí“ (9 položek), „přijímání znalostí“ (9 položek), „použití znalostí“ (6 položek), „vnější stimulace učením“ (8 položek) a „kooperování“ (8 položek). Obsahová analýza položek
25

Protože více než čtvrtina z těchto studentů uvedla, že v rámci jedné aprobace studují čtvrtý a v rámci
druhé aprobace pátý ročník, tyto dvě kategorie byly sloučeny.
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Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

proběhla ve dvou krocích. Nejprve byl obsah položek kódován z hlediska dimenzí osobní
epistemologie rozlišovaných tradičními konceptualizacemi Schommerové (1990) a Hoferové (2001). Schommerová potvrdila čtyři dimenze konstruktu. Jistá znalost se ve své
naivní pozici vyznačuje přesvědčením, že je možné dosáhnout pravdy bez dvojznačností,
jednoduchá znalost je charakteristická preferencí jednoduchých odpovědí a vyhýbáním
se integraci. Rychlé učení považuje ve své naivní pozici úsilí o důkladné porozumění za
ztrátu času a naivní pozice dimenze vrozená schopnost je charakteristická přesvědčením,
že úspěch v učení nesouvisí s úsilím. Hoferová (2001) se ve svém centrálním pojetí osobní
epistemologie shodovala se Schommerovou v prvních dvou dimenzích, které doplnila
o dimenzi zdroj znalostí, vyjadřující, nakolik znalosti pochází od autorit (naivní pozice)
a nakolik je jejich tvůrcem sám student, a odůvodňování znalostí, charakterizující způsoby, jakými jedinci se znalostmi zachází, od jednoduchého přijímání od autorit až po
důvěřování tomu, co sami považují za správné na základě vlastního usuzování. V průběhu tohoto kroku se ukázalo, že položky obsahují také výpověď o konkrétních procesech
a strategiích, kterými je poznávání dosahováno. V souladu s pojetím osobní epistemologie inspirované filozofií (Chinn, Buckland, & Samarapungavan, 2011; Chinn, Rinehart,
& Buckland, 2014) byl tento aspekt námi označován jako spolehlivé epistemické procesy
(viz tabulka 13). V dalším kroku byl obsah položek kódován z hlediska pozic zastávaných
v rámci jednotlivých nalezených dimenzí.
Tab. 13 Obsahová analýza škály „konstruování znalostí“
Položka

Kódy (epistemické dimenze)
„Zdroj“ – student
„Odůvodňování“ – relativismus
„Jistá znalost“ – vyvíjející se
„Spolehlivý proces“ – zohledňování více perspektiv

88. Vztahy uvnitř učiva bych měl hledat sám od sebe.

„Jednoduchá znalost“ – komplexní s vnitřními vztahy
„Zdroj“ – sám
„Odůvodňování“ – usuzováním
„Rychlé učení“ a „vrozená znalost“ – úsilí
„Spolehlivý proces“ – hledání vztahů

92. Když dobře nerozumím určité partii učiva, měl bych
se sám od sebe snažit, abych ji prostudoval v jiných pramenech.

„Zdroj“ – sám
„Vrozená znalost“ – úsilí
„Zdroj“ – jiné prameny
„Spolehlivý proces“ – porozumění z jiných pramenů

96. Při studiu je nezbytné, aby člověk formuloval vlastními slovy, k čemu je učivo dobré, jaký má význam se
ho učit.

„Zdroj“ – sám
„Odůvodňování“ – usuzováním
„Spolehlivý proces“ – konstruování osobního významu

98. Myslím, že člověk nevystačí jen s povinnou literaturou. Měl by sám hledat, co se o daném tématu píše jinde.

„Zdroj“ – sám
„Rychlé učení“ a „vrozená schopnost“ – úsilí
„Zdroj“ – další prameny
„Spolehlivý proces“ – zohledňování více perspektiv

(c

)

G
ra
da

85. Studium pro mě znamená přistupovat k problému
z různých stran, vidět ho z takových pohledů, které jsem
předtím neznal.

▶
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Kódy (epistemické dimenze)
„Jistá znalost“ – nejistá
„Zdroj“ – sám
„Vrozená schopnost“ – úsilí
„Odůvodňování“ – usuzováním
„Zdroj“ – sám
„Spolehlivý proces“ – kladení si otázek, vymýšlení
otázek

116. Dobré vyučování je takové, při němž člověk také
zdokonaluje sám sebe.

„Vrozená schopnost“ – úsilí
„Zdroj“ – sám

119. Kdybych chtěl zjistit, zda už jsem učivo dostatečně
zvládl, měl bych jeho hlavní body formulovat vlastními
slovy.

„Jistá znalost“ – nejistá
„Odůvodňování“ – usuzováním
„Zdroj“ – sám
„Spolehlivý proces“ – monitorování porozumění
vlastními formulacemi
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Položka
104. Když chci zjistit svůj pokrok v učení, měl bych se
snažit zodpovídat otázky, které si k prostudovanému
učivu vymýšlím sám.

(c

)

G
ra
da

P

ub

Z tabulky 13 je patrné, že v rámci každé položky ze škály „konstruování znalostí“ lze
najít obvykle více nežli jednu epistemickou dimenzi. Společné mají všechny tyto položky
rovněž to, že obsahují popisy epistemických procesů (tj. dimenze „odůvodňování“ a „zdroje znalostí“), zatímco povaha znalostí („jistota“ a „jednoduchost“) je explicitně přítomna
pouze ojediněle. Například položka 85 „studium pro mě znamená přistupovat k problému
z různých stran, vidět ho z takových pohledů, které jsem předtím neznal“ vyjadřuje pojetí
studia aktivně utvářené studentem, tj. „zdrojem znalostí“ je on sám, nikoli učitel. Položka
zároveň přímo vyjadřuje, že spolehlivým procesem, jakým jsou znalosti utvářeny, je přistupovat k problému z různých stran, což znamená relativistickou pozici, která předpokládá,
že znalost není „jednoduchá“ ani „jistá“, ale naopak komplexní a vyvíjející se. Za spolehlivý
proces, který je v tomto pojetí spojován s tvorbou znalostí, je považováno „odůvodňování
usuzováním“, na základě integrace perspektiv. V rámci každé položky bylo v jediném výroku možné najít všechny čtyři dimenze pojetí osobní epistemologie dle Hoferové (2001).
Zatímco „odůvodňování“ a „zdroje znalostí“ byly vyjádřeny explicitně, povaha znalostí
(„jistá a jednoduchá znalost“) byly přítomny zpravidla pouze implicitně. U všech těchto
položek odpovídají pojetí učení na zjištěných dimenzích relativistické vývojové pozici
(Perry, 1970), která je charakteristická uznáním více perspektiv a schopností zaujmout
svou vlastní perspektivu na základě usuzování.
Stejným způsobem byly analyzovány všechny položky zbývajících čtyř škál „mentální
modely“. Podobně jako u škály „konstruování znalostí“ v nich byly nalezeny vícečetné
epistemické dimenze a stejně explicitně byly vyjádřeny procesy epistemického poznávání
(„odůvodňování znalostí“ a „zdroje znalostí“) a konkretizovány „spolehlivé epistemické
procesy“ (Chinn, Rinehart, & Buckland, 2014), zatímco epistemická povaha znalostí („jistota a jednoduchost znalostí“) byla vyjádřena pouze implicitně. Přítomnost vícečetných
epistemických aspektů v každé položce je založena na předpokladu epistemické ekologie,
kterou Vermunt sdílí s mnoha dalšími kolegy (např. Van Rossum & Hamer, 2010) a která
postuluje, že úroveň pozic všech jednotlivých epistemických dimenzí je u jedince shodná
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a v rozporu s pojetím Schommerové (1990), že tyto epistemické součásti nejsou vzájemně
nezávislé. Epistemické pozice respondentů jsou vyjadřovány mírou jejich souhlasu s jednotlivými položkami, přičemž každá škála dimenze „mentální modely“ vyjadřuje vývojově
a kvalitativně odlišnou pozici osobní epistemologie.
V položkách jednotlivých škál se tedy objevují odlišné epistemické úrovně, vyjádřené
především vztahem studenta k autoritě, způsobem odůvodňování znalostí, zdrojem znalostí a pojetím povahy znalostí a procesy považovanými za spolehlivé při poznávání. U škál
„stimulování učením“, „kooperování“ a „použití znalostí“ jde o vystavení se vlivům autority
nebo vrstevníků, u „přijímání znalostí“ je spolehlivým procesem na základě doporučení
autority memorování a v případě škály „konstruování znalostí“ je to zvažování různých
perspektiv, samostatné vyhledávání ve zdrojích a usuzování. Jak vyplývá z tabulky 14,
v rámci pěti různých škál je možné rozlišit koncepce s odlišnou mírou závislosti na autoritě,
zdrojem znalostí, jejich odůvodňováním i spolehlivými procesy pro učení.

ub

Tab. 14 Odlišnosti v rámci jednotlivých mentálních modelů
Komentář k epistemické pozici

Konstruování
znalostí

Př. Studium pro mě znamená přistupovat k problému z různých stran, vidět ho z takových
pohledů, které jsem předtím neznal.
Znalosti jsou implicitně považovány za komplexní a vyvíjející se. Jejich zdrojem je sám student
a jeho usilovné zapojení do poznávacích procesů. Tyto procesy zahrnují konzultování různých
zdrojů, integrování více perspektiv, vymýšlení si příkladů a samostatné ověřování si porozumění
a výsledků učení. Učení vyžaduje čas a úsilí.

Použití znalostí

Př. Studiem rozumím získávání informací, které se dají prakticky využít – buď časem, nebo
ihned.
Společným jmenovatelem pro tento model je touha po „využitelných“ znalostech. V rámci znalostí student tedy rozlišuje znalosti využitelné a nevyužitelné. Veškeré znalosti jsou získávány od
učitele a jsou jisté, protože vedou k využití v praxi. Role studenta je aktivní (spočívá v aplikaci
naučeného), ale zdroj využitelných znalostí je externí (např. „Měl bych se pokoušet sám od sebe
používat prakticky teorii, kterou jsme se naučili.“).

G
ra
da

P

Škála

Př. Při řešení úloh a procvičování mám nejraději, když se mně přesně určí, co mám dělat;
žádné bádání nad problémy.
Ve většině položek student vyjadřuje preferenci vztahující se k jistotě toho, které znalosti jsou
důležité a co se má naučit. Zdrojem této jistoty má být učitel, který studentovi pomáhá vyhýbat
se dvojznačnosti. Po tom, kdy se studentovi dostane ujištění, co se má naučit, se jeho spolehlivým
kognitivním procesem stává pamětní učení.

Stimulování
učením

Př. Vyučující by mě měl motivovat k tomu, abych se pokoušel spojovat jednotlivé partie
učiva do jistého celku.
Většina položek této škály se vyjadřuje o dvou zdrojích znalostí – učiteli, který se má snažit
na studenta určitým způsobem působit, a studentovi, který se má od učitele učit rozhodovat,
propojovat, zamýšlet se. Škála vyjadřuje potřebu modelování určitých dovedností.

(c

)

Přijímání
znalostí

Kooperování

Př. Považuji za důležité, abychom se se spolužáky navzájem přezkušovali, zda učivu dobře
rozumíme.
Zdroje znalostí jsou externí a spolužáci jsou součástí spolehlivých procesů, při nichž poskytují
podporu, pomáhají překonávat nejistotu a poskytují know-how pro řešení problémů.
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Zcela jednoznačné vztahy k epistemickým pozicím shledáváme v rámci mentálních
modelů u škál „konstruování znalostí“, „použití znalostí“, „stimulování učením“ a „přijímání znalostí“. Škála „kooperování“, kterou Vermunt spojuje s nejméně adaptivním (neřízeným) studijním vzorcem a kterou Van Rossum a Hamerová (2010) podobně kladou do
souvislosti s Perryho první dualistickou pozicí, se však ve výlučném vztahu k nejnižším
epistemickým pozicím jeví poněkud rozporuplně. Položky škály „kooperování“ podle
našeho názoru přesně nevyjadřují, zda jde o kolektivní rozhodování nebo o perspektivu,
která je zvažována a samostatně posuzována. Podle našeho soudu jde o zdroj znalostí
a podpory, který může být využívaný jako spolehlivý proces v různých vývojových fázích, přestože poněkud odlišným způsobem. V tomto momentě tedy narážíme na rozpor
unitárních a nezávislých pojetí, které však, vzhledem k tomu, že jde o samostatnou škálu,
nepředstavuje ohrožení obsahové validity dotazníku.
Obsahovou analýzu položek dotazníku ILS uzavíráme tvrzením, že přítomnost epistemických aspektů v jednotlivých mentálních modelech učení je z hlediska zmíněných
teoretických modelů konstruktu reprezentativní a vyvážená. Dotazník neoperacionalizuje
jednotlivé epistemické dimenze jako nezávislé, ale v souladu s předpokladem epistemické
ekologie, v rámci které jsou některé z epistemických dimenzí v položkách přítomny pouze
implicitně (epistemická přesvědčení o povaze znalostí), zatímco jiné jsou opakovaně explicitně zmiňovány (spolehlivé epistemické procesy, zdroje znalostí a způsoby jejich odůvodňování). Svým charakterem proto dotazník rozšiřuje spektrum možných přístupů k měření
osobní epistemologie, které jsou zaměřené více na dynamické aspekty a procesy aplikace
epistemických přesvědčení (jako např. dotazník Justification for Knowing Questionnaire,
Ferguson et al., 2013). I přes odlišnost dotazníku ILS od některých stávajících sebeposuzovacích instrumentů (např. EBQ, Schommer, 1990; DFEBQ, Hofer, 2000) je možné dimenzi
„mentální modely“ považovat za obsahově platnou pro měření osobní epistemologie.

7.2

Validita modelu ILS a reliabilita
jeho škál

)

Postup

(c

Konstruktová validita dotazníku byla testována porovnáním teoretického modelu ILS
a dat získaných dotazníkem od budoucích českých učitelů metodou konfirmační faktorové analýzy v aplikaci SPSS AMOS metodou maximální věrohodnosti (ML).26 Vzhledem
26

Metoda maximální věrohodnosti (maximum likelihood – ML) je jedna z nejčastěji používaných
technik odhadu parametrů ve strukturním modelování (Soukup, v recenzním řízení).

——— 152 —————————————————

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 152

16.12.2019 16:30:12

G
ra
da

P

ub

lis

hi
n

g

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

k multidimenzionalitě dotazníku a značnému množství indikátorů byly nejprve testovány
modely jednotlivých škál. Pro každý model byly sledovány regresní koeficienty indikátorů a celkové ukazatele shody dat s navrhovaným modelem. Dalším údajem o modelu
je chí-kvadrát test, který předpokládá, že kovariance dat s modelem je shodná (Soukup,
v recenzním řízení).
Z ukazatelů shody byly sledovány hodnoty absolutního kritéria AGFI (adjusted goodnes-of-fit-index), přičemž hodnoty vyšší nežli 0,9 indikují vhodnost modelu. Jako srovnávací kritéria byly použity hodnoty CFI (comparative fit index) a TLI (Tucker-Lewis index),
jejichž doporučená výše pro dobrou shodu je opět nad 0,9. Hodnota RMSEA (root mean
square error of approximation) udává odhad chyby a doporučená hodnota pro indikaci
dobré shody dat s modelem je nižší nežli 0,08. Konečně byla sledována také dvě informační
kritéria AIC (Akaike information criteria) a BIC (Bayesian Schwartz´s information criteria),
jejichž hodnota byla srovnávána s hodnotami vypočtenými pro saturovaný model a která
indikují dobrou shodu v případě, že jejich hodnoty jsou nižší nežli hodnoty saturovaného
modelu.
Z důvodu nedostatečně silného regresního koeficientu několika indikátorů ve vztahu
k latentní proměnné byly při testování na úrovni jednotlivých škál z dotazníku vyloučeny
celkem čtyři položky (103; 4; 47; 60), jejichž přínos k vysvětlení variance faktoru nebyl
statisticky významný. V případě, že ukazatele shody nepodpořily dostatečně platný model,
byly zohledněny navrhované modifikační ukazatele. Modifikace byly prováděny teprve po
zvážení teoretických předpokladů a obsahu konkrétních položek. Celkem bylo v průběhu
testování validity dotazníku na úrovni jednotlivých škál provedeno patnáct modifikací
typu povolení korelace chyb měření na indikátorech (104 a 117; 92 a 98; 82 a 86; 86 a 107;
100 a 106; 83 a 91; 87 a 91; 89 a 109; 111 a 115; 103 a 113; 21 a 50; 5 a 32; 11 a 12; 63 a 70;
66 a 79). Obsahová analýza všech těchto dvojic položek potvrdila, že sdílí společný obsah
(viz příklad v tabulce 15). Vzhledem k tomu, že autoři originální verze dotazníku pracují
obvykle se škálami, větší počet i velmi podobných položek přispívá k jejich vnitřní konzistenci. Avšak ukazatelé shody favorizují princip úspornosti (Kline, 2011), což znamená,
že jejich přítomnost znamenala hůře hodnocený model. Po modifikaci v podobě povolení
korelace chyb měření však došlo u všech těchto dvojic k registrovatelnému vylepšení ukazatelů shody mezi modelem a daty (viz tabulky 16 a 17).
Tab. 15 Příklady modifikovaných duplicitních položek

(c

)

Mentální modely – škála „konstruování znalostí“
104. Když chci zjistit svůj pokrok v učení, měl bych se
snažit zodpovídat otázky, které si k prostudovanému
učivu vymýšlím sám.

117. Měl bych se snažit, abych k probíranému učivu vymýšlel příklady podle svých představ.

92. Když dobře nerozumím určité partii učiva, měl bych
se sám od sebe snažit, abych ji prostudoval v jiných pramenech.

98. Myslím, že člověk nevystačí jen s povinnou literaturou. Měl by sám hledat, co se o daném tématu píše jinde.
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Použití znalostí

Vnější stimulace učením

Kooperování

Kognitivní strategie

3.

4.

5.

0
7

Memorování a opakování

Postupné analyzování

Konkrétní zpracování

Regulační strategie

8.

9.

10.

Získání diplomu

Test svých možností

Profesní motivace

Rozporná motivace

18.

19.

20.

Studijní orientace

17.

Absence regulace

15.

Osobní zájem

Vnější regulace výsledků

14.

16.

0
4

Vnější regulace procesů

13.

1

0

0

2

0

1

4

0

Autoregulace učebního obsahu

12.

1

Autoregulace procesů a výsledků

11.

1

0

0

Kritičnost

7.

0

Vztahy a struktura

6.

2

0

5

Přijímání znalostí

2

Konstruování znalostí

2.

13

Mentální modely

1.

Počet
modifikací

Dimenze/škály

7,995

7,52

24,737

9,286

15,617

1112,54

41,36

15,041

3,855

5,984

39,213

873,345

31,09

20,531

21,482

1,679

58,494

890,148

105,817

89,933

44,712

77,116

104,204

1564,076

Chi square

1,999

1,504

4,947

9,286

3,123

4,655

4,596

3,76

3,855

2,992

3,016

3,346

6,2418

2

14

312

18

18

9

17

25

510

df

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

4

5

5

1

5

239

9

4

1

2

13

261

5

8

5

0,829

0,951

0,975

0,957

1,000

0,962

0,88

0,961

0,945

0,952

0,927

0,936

0,849

CFI

0,803

0,901

0,953

0,914

1, 000

0,942

0,865

0,94

0,914

0,92

0,88

0,907

0,834

TLI

0,092

0,997

0,995

0,988

0,983

0,983

0,86

0,947

0,965

0,992

0,993

0,97

0,989

0,993

0,034

0,024

0,068

0,098

50

0,065

0,065

g
39,995

37,52

54,737

35,286

45,617

1282,54

hi
n
0,975

0,901

0,966

0,838

0,912

63,36

21,855

21,984

69,213

1001,345

51,09

46,531

41,482

25,679

100,494

1075,148

157,817

141,933

80,712

131,116

16,204

1802,076

AIC

37,041

0,058

0,048

0,049

0,052

0,078

0,043

0,062

0, 000

0,061

0,047

0,076

0,068

0,068

0,064

0,061

0,049

RMSEA

0,057

0,943

0,953

0,98

0,952

lis
0,185

0

0

0

0

0

0,005

0

0

0

0

0

0,09

0,001

ub

P
2,566

4,296

0,839

4,178

2,853

5,879

4,996

4,968

4,536

4,168

3,067

CMIN/D

Tab. 16 Ukazatelé shody dat s výsledným modelem na úrovni škál a dimenzí

(c

40

40

40

28

40

648

42

30

20

20

56

650

30

42

30

28

70

810

88

88

54

88

108

1258

AIC satur.

Celkový počet
modifi-kací

Mentální modely

13

Povolené korelace chyb měření

Odstraněné
položky

92 a 98; 104 a 117; 102 a 108;
108 a 114; 83 a 87; 87 a 91; 83 a 91

86, 103, 106,
109, 113, 115

Konstruování znalostí

2

104 a 117; 92 a 98

2.

Přijímání znalostí

5

82 a 86; 86 a 107; 100 a 106; 103 a 113

3.

Použití znalostí

0

4.

Vnější stimulace učením

2

83 a 91; 87 a 91

5.

Kooperování

2

89 a 109; 111 a 115
1 a 23; 3 a 14

hi
n

1.

2

Vztahy a struktura

0

7.

Kritičnost

0

8.

Memorování a opakování

0

9.

Postupné analyzování

1

10.

Konkrétní zpracování

0

Regulační strategie

7

21 a 50; 24 a 31; 5 a 32; 11 a 12

11.

Autoregulace procesů a výsledků

1

21 a 50

12.

Autoregulace učebního obsahu

13.

Vnější regulace procesů

14.

Vnější regulace výsledků

ub

P

103

lis

Kognitivní strategie
6.

1 a 23

4; 27; 47

0
4

5 a 32

1

11 a 12

G
ra
da
15.

g

Dimenze//škály

Absence regulace

0
4

Osobní zájem

0

17.

Získání diplomu

2

18.

Test svých možností

0

19.

Profesní motivace

0

20.

Rozporná motivace

1

4; 47

63 a 70; 66 a 79; 71 a 73

60

63 a 70

60

66 a 79

(c

)

Studijní orientace

16.

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

Tab. 17 Souhrn modifikací na jednotlivých škálách při testování na úrovni škál a dimenzí
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Výsledky

(c

)

G
ra
da

P

ub

lis

hi
n

g

Na úrovni jednotlivých škál bylo tímto postupem ve všech případech dosaženo dobré
shody mezi daty a modelem, na úrovni celých dimenzí testovaných jako pětifaktorový
model byl výsledek méně příznivý (např. hodnoty indikátorů CFI a TLI v případě žádného
z těchto komplexních modelů nepřesáhly hranici 0,9). Vzhledem k velikosti a komplexitě
modelů bylo možné i tento výsledek považovat za uspokojivý, naznačuje však pravděpodobnou přítomnost dalších proměnných s vlivem na vzorce učení. Vzhledem k tomu, že
pro účely našich výzkumných cílů bude využíváno testování na úrovni jednotlivých škál,
celkový model nebyl testován.
Ověření vnitřní konzistence všech nově modifikovaných škál přineslo výsledky Cronbachova koeficientu alfa od 0,601 až po 0,853, což je možné považovat za uspokojivý
výsledek. Jedinou výjimkou byla škála „vnější regulace výsledků“, jejíž vnitřní konzistence
byla 0,534. Výsledky pro jednotlivé škály jsou součástí tabulky 18 společně s výslednými
položkami, které budou použity pro další testování.
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Cronbachovo alfa

Mentální modely

N*

Položky škál ILS po modifikacích

39

g

Dimenze/škály

Konstruování znalostí

0,746

9

85, 88, 92, 96, 98, 104, 116, 117, 119

2.

Přijímání znalostí

0,676

8

82, 86, 94, 100, 106, 107, 112, 113

3.

Použití znalostí

0,687

6

4.

Vnější stimulace učením

0,765

8

83, 87, 91, 97, 101, 105, 110, 118

5.

Kooperování

0,853

8

84, 89, 93, 99, 109, 111, 115, 120

27

Vztahy a struktura

0,772

7

7.

Kritičnost

0,694

4

8.

Memorování a opakování

0,601

5

9.

Postupné analyzování

0,631

6

10.

Konkrétní zpracování

0,656

Autoregulace učebního obsahu
Vnější regulace procesů

14.

Vnější regulace výsledků

15.

Absence regulace

0,677

2, 7, 9, 26, 33

1, 17, 23, 40, 45, 53
3, 14, 22, 48, 52

0,700

7

21, 24, 31, 36, 46, 50, 51

4

16, 28, 42, 54

0,601

4

5, 18, 32, 38

0,534

5

11, 12, 30, 44, 55

6

8, 15, 20, 27, 37, 41

0,650

G
ra
da

12.
13.

29, 39, 43, 49

26

P

Autoregulace procesů
a výsledků

6, 10, 13, 19, 25, 34, 35

ub

Regulační strategie
11.

5

81, 90, 95, 102, 108, 114

lis

Kognitivní strategie

hi
n

1.

6.

Studijní orientace

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

Tab. 18 Výsledný charakter jednotlivých škál po konfirmační faktorové analýze

24

16.

Osobní zájem

0,664

5

57, 65, 69, 74, 78

17.

Získání diplomu

0,656

4

63, 68, 70, 80

18.

Test svých možností

0,842

5

58, 61, 64, 72, 77

19.

Profesní motivace

0,612

5

56, 62, 67, 71, 73

20.

Rozporná motivace

0,806

5

59, 66, 75, 76, 79

(c

)

* N = počet položek na škále/dimenzi
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g

Mentální modely jako prediktor
regulačních a kognitivních strategií
a studijních výsledků

hi
n

7.3

ub

lis

Další způsob validace dimenze „mentální modely“ pro testování osobní epistemologie na
souboru budoucích českých učitelů, který byl použit, spočíval v ověření teoreticky předpokládaných vztahů konstruktu k dalším proměnným. Za tímto účelem byly využity ostatní
komponenty dotazníku ILS, konkrétně dimenze „kognitivní aktivity“, „studijní strategie“
a „regulační aktivity“ a jejich teoreticky předpokládané vztahy k dimenzi „mentální modely“ (Vermunt, 1998). V souladu s existující teorií osobní epistemologie byly mentální
modely nejprve testovány jako prediktory regulačních a kognitivních strategií a v dalším
kroku jako prediktory studijních výsledků.

Predikce studijních procesů

P

Na základě výše popsané existující teorie o osobní epistemologii a studentově učení jsme
se v prvním kroku zaměřili na testování několika hypotéz:

G
ra
da

H1: Mentální modely jsou prediktorem regulačních a kognitivních strategií.
H2: Regulační strategie jsou mediátorem vztahu mentálních modelů a kognitivních strategií.
H3: Studijní orientace jsou prediktorem regulačních a kognitivních strategií.
H4: Regulační strategie jsou mediátorem vztahu studijních orientací a kognitivních strategií.

(c

)

K testování byla použita metoda pěšinkové analýzy (path analysis) v aplikaci SPSS
AMOS. Nejprve byl v souladu s teorií osobní epistemologie a vzorců učení vytvořen jednoduchý strukturní model (viz schéma 18), který na rozdíl od konfirmační faktorové analýzy pracuje jen s manifestními proměnnými, přičemž vazby mezi nimi se snaží vysvětlit
(Soukup, v recenzním řízení). Hodnoty těchto manifestních proměnných byly v rámci
každé dimenze („mentální modely“, „studijní orientace“, „regulační aktivity“ a „kognitivní
aktivity“) vytvořeny výpočtem aritmetického průměru všech škál příslušné dimenze.
Schéma 18 zároveň obsahuje výsledky testování modelu 1. Čísla nad pravým horním rohem endogenních proměnných („regulace“ je zkratkou pro regulační strategie a „kognice“
pro kognitivní strategie) jsou hodnoty koeficientu determinace (R²), který vyjadřuje, nakolik jsou rozdíly v těchto proměnných vysvětleny celkovým modelem. Čísla nad šipkami
jsou hodnoty regresních koeficientů (R) vyjadřující vliv příslušné proměnné na jinou. Jak
vyplývá ze schématu 18, „kognitivní strategie“ jsou ostatními dimenzemi dotazníku ILS
celkově vysvětleny z 35 %. Jako nedostatečně silný se ukázal vztah dimenze „studijní
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e1

studijní orientace
0,09

e2

–0,10
0,22

0,42

0,35

0,44

kognice

lis

regulace

0,41

hi
n

g

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

orientace“ k „regulačním strategiím“ (tento vztah nebyl významný věcně ani statisticky).
První model (M1 v tabulce 19) nebylo z důvodu dosažení nulového počtu stupňů volnosti
(df) možné identifikovat, ale naznačil možný směr modifikací. Ta spočívala v odstranění
regresního vztahu „studijní orientace“ a „regulační aktivity“.

0,28

mentální modely

ub

Schéma 18 Testování vztahů mezi dimenzemi ILS na souboru českých studentů

(c

)

G
ra
da

P

Nový model (M2) již měl dobrou shodu s daty, výsledná proměnná („kognitivní strategie“) byla vysvětlena z 40 %, (R² = 0,40), „regulační strategie“ z 24 % (R² = 0,24). Pro
lepší vysvětlení „regulačních strategií“ by bylo třeba do modelu doplnit další exogenní
proměnné, nicméně již tyto hodnoty koeficientu determinace je možné považovat za uspokojivé. Na základě těchto výsledků můžeme potvrdit hypotézu 1 a 2. „Mentální modely“
představují významný přímý i nepřímý prediktor, přičemž silnější je vliv nepřímý, skrze
„regulační strategie“. Síla vztahu této dimenze k „regulačním strategiím“ byla v modelu 2
ještě vyšší (R = 0,49) a stejně tak ke „kognitivním strategiím“ (R = 0,28). Pravděpodobnost,
že vztah mezi „mentálními modely“ a „regulačními strategiemi“ i „kognitivními strategiemi“ bude obdobný u celé populace, z níž byl výzkumný soubor vybrán, byla t-testem
potvrzena jako statisticky významná na 0,1% hladině významnosti.
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Model
chi-square

M1

M2

M3 (s GPA)

0

6,985

12,763

0

6,985

3,191

df

0

1

4

0,080

AGFI

0,959

CFI

0,993

TLI

0,959

RMSEA

0,084

0,012
0,892
0,938
0,845
0,118

lis

P

hi
n

CMIN/D

g

Tab. 19 Ukazatelé shody pro modely testované pěšinkovou analýzou

24,985

34,763

AIC satur.

20

30

BIC

67,755

68,521

BIC satur.

67,523

76,034

ub

AIC

(c

)

G
ra
da

P

Oproti tomu dimenzi „studijní orientace“ se nepodařilo na našem datovém souboru
potvrdit jako prediktor „regulačních strategií“. Hodnota regresního koeficientu „studijních
orientací“ ve vztahu ke „kognitivním strategiím“ byla shledána jako statisticky významná
(na 5% hladině), nicméně věcně je jejich vztah slabý a v tomto případě i negativní. Negativní hodnotu regresního koeficientu je pravděpodobně možné považovat za artefakt
způsobu konstrukce jednotlivých dotazníkových domén, které jsou multidimenzionální,
a negativní tendence v motivaci nejsou vyjádřeny nízkou hodnotou na škálách, ale vysokou hodnotou samostatné škály. V případě dimenze „studijní orientace“ jsou tři z pěti
těchto motivů považovány za působící negativně ke kvalitativně žádoucím „kognitivním
strategiím“ („rozporná motivace“, „získání diplomu“ nebo „test svých možností“), což ve
výsledném aritmetickém průměru této proměnné může znamenat převahu negativního
efektu na „kognitivní strategie“ nad pozitivním („zájem“ a „profesní motivace“). Hypotéza
4 nebyla tímto výsledkem potvrzena a hypotéza 3 byla potvrzena pouze částečně, „studijní orientace“ je prediktorem pouze „kognitivních strategií“, jejich vztah je statisticky
významný, avšak věcně velmi slabý.
Výsledek vlivu konkrétních škál ILS na „kognitivní strategie“ a „regulační strategie“
v českém souboru je patrný z tabulek 21 a 22, které obsahují výpočty lineární regrese.
Pro porovnání je tento přehled doplněn výsledky získanými Vermuntem (1998) na dvou
lišících se souborech holandských vysokoškoláků, studentů běžné prezenční formy studia
(RU) a studentů Open Univerzity studujících v distanční formě a zpravidla ve vyšším věku
(OU). Je zřejmé, že vliv jednotlivých škál „mentální modely“ i „studijní orientace“ na
škály „kognitivní strategie“ a „regulační strategie“ je odlišný a v případě dimenze „studijní orientace“, obdobně jako v českém souboru, nízký. I přesto je při pohledu na hodnoty
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Tab. 20 Přímé a nepřímé vlivy prediktorů
Nepřímý vliv

–0,110

0,000

MM (– REG) – KOG

0,204

Celkový vliv
–0,11

lis

Přímý vliv
ORI (– REG) – KOG

hi
n

g

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

v tabulkách 21 a 22 překvapivě nízký podíl škály „zájem“ a „profesní motivace“ na škály
„kognitivní strategie“. Možným vysvětlením je, že takto obecně konstruované motivační
kategorie neodpovídají úrovni měření, na které tyto charakteristiky působí. Při volbě
strategií, ať už regulačních, nebo kognitivních, by mohly hrát významnější roli proměnné
jako hodnota konkrétních úloh, vědomí účinnosti ve vztahu ke konkrétní oblasti nebo
kontrola nad úkolem, působící na více specifické úrovni. Přímé, nepřímé i celkové vlivy
obou prediktorů vypočítané z modelu 2 shrnuje tabulka 20.

0,264

0,54

(c

)

G
ra
da

P

ub

ORI – „studijní orientace“; REG – „regulační strategie“; KOG – „kognitivní strategie“; MM – mentální modely
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Vnější stimulace
učením

Kooperování

4.

5.

G
ra
da

Rozporná motivace

20.

0,09
–0,07

0,15

0,09

–0,16

0,45

0,11

0,16

–0,07

–0,17

0,33

Hodnoty psané kurzivou (p < 0,5); tučně (p < 0,1).
Zdroj: zdroj dat z Nizozemska – Vermunt, 1998, s. 165.

47,6

Profesní motivace

19.

0,59

F (ČR)

Test svých
možností

18.

0,15

–0,09

–0,12

0,49

0,36

Získání diplomu

17.

0,08

–0,14

0,50

NL
RU

27,7

0,25

0,08

–0,11

–0,15

0,07

–0,09

0,10

0,35

NL
RU

14,9

0,15

0,14

0,35

ČR

0,14

–0,09

0,09

0,29

0,08

NL
OU

25,1

0,23

–0,09

0,18

0,30

ČR

0,40

0,19

0,12

NL
OU

0,42

0,12

0,16

0,12

NL
RU

35,9

0,29

0,40

0,21

0,11

ČR

Absence regulace

g

hi
n

0,10

0,10

0,09

0,26

NL
RU

Vnější regulace
výsledků

lis

ub

0,16

0,41

NL
OU

Vnější regulace procesů

P

–0,08

–0,12

0,47

ČR

NL
OU

ČR

NL
OU

NL
RU

Autoregulace učebního
obsahu

Autoregulace procesů
a výsledků

R2 (ČR)

Osobní zájem

16.

Studijní orientace

Přijímání znalostí

Použití znalostí

2.

3.

Konstruování
znalostí

1.

Mentální modely

Dimenze/škály

Regulační strategie

Tab. 21 Lineární regrese dílčích škál – porovnání výsledků českých studentů (ČR) s holandskými studenty distančního vzdělávání
(NL OU) a z běžné univerzity (NL RU)
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Osobní zájem
Získání diplomu
Test svých možností
Profesní motivace
Rozporná motivace
Regulační strategie
Autoregulace procesů
a výsledků
Autoregulace učebního
obsahu
Vnější regulace procesů
Vnější regulace výsledků

16.
17.
18.
19.
20.

0,07

–0,12

0,06

0,38

0,07
–0,06

0,07
0,06

–0,07

0,15

0,41

–0,19

0,15

0,08
–0,06

NL
RU

NL
OU

0,47
50,47

0,09

0,06

0,10

0,31

–0,09

0,07

–0,15
0,12

0,21

ČR

Vztahy a struktura

–0,08

0,13

0,34

0,13

0,5

NL
OU

–0,07

0,19

0,25

–0,13

0,06

0,08

0,22

0,17

0,30
24,20

0,10

0,08
0,15

0,07

–0,16

–0,09

0,42

ČR

0,09

0,38

–0,06

0,07

0,27

0,12

0,20

0,10
0,06

–0,07

0,19
0,07

NL
RU

0,12
–0,09
0,41
39,42

0,19
0,24

0,27

0,13

ČR

0,23
0,07

0,15

–0,09
0,43

NL
OU

0,06

0,24

0,22

–0,06

0,13
–0,06

–0,17
0,30

NL
RU

0,42
39,85

0,07

0,07

0,26

0,16

0,09

–0,19
0,40

ČR

Konkrétní zpracování

g

hi
n

0,31

0,06

0,13
0,08

NL
OU

Postupné analyzování

lis
0,18

0,07

ub

0,39
35,48

0,12

0,33

–0,08
–0,11

0,09

P

–0,07

–0,10

–0,09

NL
RU

0,50

0,06

NL
OU

0,45

0,22

ČR

Memorování
a opakování

–0,17

–0,14

0,14

NL
RU

Kritičnost

Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

Hodnoty psané kurzivou (p < 0,5); tučně (p < 0,1).
Zdroj: data z Nizozemsko: Vermunt, 1998, s. 164

15. Absence regulace
R2 (ČR)
F (ČR)

13.
14.

12.

11.

Kooperování
Studijní orientace

Přijímání znalostí
Použití znalostí
Vnější stimulace učením

5.

2.
3.
4.

Dimenze/škály
Mentální modely
1. Konstruování znalostí

Kognitivní strategie

Tab. 22 Lineární regrese dílčích škál – porovnání výsledků českých studentů (ČR) s holandskými studenty distančního vzdělávání
(NL OU) a z běžné univerzity (NL RU)
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Predikce studijních výsledků

ub

lis

hi
n

g

V posledním kroku byl testován strukturní model mentálních modelů jako prediktorů
studijních výsledků. Obecně byla osobní epistemologie potvrzená jako prediktor studijních
výsledků (Schommer, 1994), se studijními strategiemi jako klíčovým mediátorem tohoto
vztahu (Schommer, 1998). Síla vztahu mezi osobní epistemologií a studijními výsledky se
různí v závislosti na způsobu operacionalizace osobní epistemologie i studijních výsledků.
Greene s kolegy (2018) v metaanalýze neexperimentálních studií dospěli k průměrné
hodnotě korelace 0,162, což znamená malou, ale statisticky významnou souvislost.
Zároveň sílu vztahu shledali závisející na typu použitých studijních výsledků, přičemž
nejsilnější vztah objevili mezi výkonem v konceptuálním porozumění a argumentaci a nejnižší pro výsledky operacionalizované ročním váženým průměrným skórem (GPA). GPA
skóre se tedy jeví jako nejméně přesný indikátor studijních výsledků. Vzhledem k tomu,
že se nám však nepodařilo zajistit jiný jednotný typ dat, byli jsme nuceni tohoto indikátoru studijních výsledků využít. Z těchto důvodů jsme však testovali pouze nepřímý vliv
dimenze „mentální modely“ na GPA a v souladu s existující teorií do modelu zařadili dvě
mediující proměnné, „regulační strategie“ a „kognitivní strategie“ (viz schéma 19).

P

Ve vztahu k predikci studijních výsledků jsme na základě existující teorie přepokládali, že:

G
ra
da

H5: Mentální modely jsou nepřímým prediktorem studijních výsledků, vyjádřených skórem
GPA.
H6: Regulační strategie a kognitivní strategie jsou mediátory vztahu mezi mentálními modely
a studijními výsledky.
H7: Studijní orientace jsou nepřímým prediktorem studijních výsledků vyjádřených skórem
GPA.
H8: Kognitivní strategie jsou mediátorem vztahu mezi studijními orientacemi a studijními
výsledky.

(c

)

Východiskem testování těchto hypotéz byl model 2 z předchozí analýzy, k němuž byla
připojena jako endogenní proměnná roční vážené průměrné skóre (GPA). Mentální modely a studijní orientace byly v souladu s existující teorií v rámci tohoto modelu testovány
jako nepřímý prediktor GPA, mediovaný regulačními a kognitivními strategiemi. Výsledný
přímý regresní vztah mezi kognitivními strategiemi a GPA byl vyjádřen hodnotou regresního koeficientu (R = –0,17)27, což znamená nikterak velký, avšak statisticky významný
vliv, jehož výše odpovídá výsledkům jiných autorů (např. Greene, Cartiff, & Duke, 2018).
Zjištěním jiných autorů odpovídal také velmi nízký podíl vysvětlené variance studijních
výsledků (R2 = 0,03). K podobným výsledkům dospěli například Martínez-Fernández
27

Záporná hodnota regresního koeficientu je důsledkem opačně orientované škály GPA (čím vyšší
skóre, tím horší studijní výsledky).
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Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů

s Vermuntem (2015) při testování vztahu mezi mentálními modely a studijními výsledky
na populaci latinsko-amerických a španělských vysokoškolských studentů. Tento výsledek
upozorňuje, že pro zkoumání vztahu mezi osobní epistemologií a studijními výsledky je nezbytné hledat validnější indikátory studijních výsledků, například výsledky testů zaměřené
na porozumění učivu a řešení problémů. Pokud by ani v těchto případech nebyl nalezen
silnější vztah, pak by to mohlo znamenat, že hodnoticí a vyučovací standardy reflektují
epistemické aspekty jenom málo. I přes nevelký regresní vztah a nízký podíl vysvětleného
rozptylu (viz schéma 19) bylo možné ukazatele shody dat s modelem považovat za ještě
uspokojivé (viz M3 v tabulce 19) a těmito výsledky tak potvrdit hypotézy 5–8.

–0,17

e3
0,03

GPA

0,20

P

mentální modely

G
ra
da

Schéma 19 Výsledný model (M3) regresních vztahů komponent ILS a GPA po modifikaci

Závěr

(c

)

Dokladování validity dotazníku ILS pro měření osobní epistemologie budoucích českých
učitelů proběhlo ve třech na sebe navazujících krocích. Nejprve byla testována obsahová
validita dotazníku. Metodou obsahové analýzy položek posuzována přítomnost osobně
epistemických aspektů v dimenzi „mentální modely“. Obsahová analýza odhalila, že epistemické aspekty a jejich vývojové odlišnosti jsou v mentálních modelech přítomny, ale
na rozdíl od pojetí nezávislých dimenzí osobní epistemologie jsou vzájemně integrovány
a předpokládají jednotnou úroveň. Tento způsob operacionalizace je možné přirovnat
k vývojovému pojetí osobní epistemologie nebo k pojetí koncepcí učení (Van Rossum
& Hamer, 2010; Säljö, 1979), které na rozdíl od teorií nezávislých dimenzí neposuzují
osobní epistemologii na kontinuu, ale jako několik kvalitativně odlišných pozic.
Konstruktová validita dotazníku byla testována s využitím metody konfirmační faktorové analýzy, jejíž výsledky pro provedení potřebných modifikací potvrdily platnost modelů všech škál a dimenzí ILS pro použití na souboru českých budoucích učitelů. Zároveň
odhalily, že většina dotazníkových škál obsahuje velmi podobné dvojice položek, které by
bylo možné pro kratší dotazníkovou verzi v budoucnu redukovat.
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V posledním kroku byla ověřována predikční validita dotazníku. Pěšinková analýza
potvrdila mentální modely jako významný prediktor regulačních i kognitivních strategií,
skrze něž přispívají rovněž k predikci studijních výsledků. Zároveň poukázala na vztahy,
které je v budoucím výzkumu nutné lépe objasnit (například slabý vztah dimenzí „studijní
orientace“ a „regulační strategie“ nebo vliv změny způsobu operacionalizace studijních
výsledků na regresní vztahy).
Testování využitelnosti dotazníku ILS je tedy možné uzavřít tvrzením, že po modifikacích je možné dotazník ILS považovat za validní a spolehlivý pro měření osobně epistemických charakteristik a s nimi souvisejících relevantních aspektů učení na souboru
českých budoucích učitelů. Celkový (přímý a nepřímý) vliv dimenze „mentální modely“ na
„kognitivní strategie“ byl vyčíslen na 54 %, což představuje nejenom statisticky, ale i věcně významný vztah. Osobní epistemologie měřená dimenzí „mentální modely“ v rámci
dotazníku ILS má obecnou úroveň, tedy nezahrnuje situačně specifická přesvědčení, ale
spíše zobecněná pojetí, která mohou v rámci konkrétních studijních předmětů a domén
nabývat odlišností.
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8. Studie 2:
Osobní epistemologie
budoucích českých učitelů
a její vývoj
Úvod

(c

)

G
ra
da

P

ub

Osobní epistemologie byla definována jako způsoby pojetí znalostí a poznávání, které
vysvětlují významný podíl rozdílů ve studijním chování a ve studijních výsledcích (Schommer, 1990, 1994, 1998). Odlišnosti v osobně epistemických charakteristikách souvisí s utvářením a využíváním odlišných standardů pro znalosti a spolehlivých poznávacích procesů,
kterými je regulováno rozhodování a jednání v situacích souvisejících s poznáváním.
Osobní epistemologie je přirovnávána k čočce, která formuje „obraz reality“ tak, aby
vyhovoval jedincově úrovni epistemologického uvažování (Van Rossum & Hamer, 2010).
Výzkum potvrdil, že osobní epistemologie se k dalším aspektům učení (regulace, kognitivní zpracování i motivy) vztahuje obvykle koherentním způsobem (Vermunt, 1998).
Adekvátně k vlastní epistemické úrovni volí studenti zdroje znalostí a spolehlivé procesy
poznávání a zároveň, v závislosti na vlastní epistemické úrovni, oceňují různé typy výuky.
Hloubkově orientovaní studenti nepotřebují strukturované instrukce a aplikují vlastní metody, zatímco ti povrchově se učící preferují detailnější podporu a manuály (Schommer,
1990; Vermunt & Vermetten, 2004; Van Rossum & Hamer, 2010). Tyto teoreticky očekáváné vzájemné vztahy mezi koncepcemi, motivy a strategiemi, označované jako studijní
orchestrace, byly popsány u většiny studentů (Meyer, 2000). Zároveň však v některých
studijních prostředích bylo zjištěno, že u části studentů se namísto koherence ve studijních vzorcích (Vermunt, 1998) vyskytují teoreticky inkompatibilní kombinace konkrétních
motivů, záměrů, strategií, regulačních mechanismů, kontextuálních percepcí a studijních
koncepcí. Beishuizen, Stoutjesdijk a Van Putten (1994) našli studenty, kteří kombinují externí regulaci s hloubkovými procesy a na druhé straně studenty kombinující autoregulaci
s povrchovými procesy, přičemž oba tyto typy měly horší studijní výkon. Vermunt a Verloop (2000) zkoumali skupinu studentů se slabým studijním výkonem a zjistili, že tito
studenti mají obvykle z hlediska modelu vzorců učení několik společných znaků – nedostatek diferenciace mezi jednotlivými studijními strategiemi, koncepcemi a orientacemi,
což se projevovalo tím, že uváděli stejnou frekvenci využívání všech nabízených možností
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a zároveň nedostatek integrace mezi těmito konkrétními, teoreticky předpokládanými
komponentami napříč dimenzemi. K dalším znakům patřily chybějící elementy ze vzorců
učení, nepřítomnost aplikačně řízeného vzorce a inkompatibilita mezi studijními strategiemi, koncepcemi a orientacemi. Tyto disonance rovněž souvisely s negativním prožíváním
(Lidblom-Ylänne & Lonka, 2000).
Inkoherence ve faktorové struktuře vzorců učení mohou mít více důvodů a v existující literatuře jsou vysvětlovány v podstatě dvojím způsobem. Kontextuální hypotéza je
vysvětluje efektem kurikula nebo širšího vzdělávacího kontextu. Lidblom-Ylänne a Lonka
(2000) například zjistili, že finští studenti medicíny s tradičním kurikulem vykazovali
diskrepanci mezi na smysl orientovanými koncepcemi a na reprodukci orientovanými
strategiemi, které používali. To vedlo u těchto studentů k vnitřním rozporům mezi přesvědčeními a jednáním, nespokojenosti a tenzi, která je nutila změnit původně hloubkové kognitivní strategie na povrchové, aby byly více v souladu s požadavky prostředí.
Dva disonantní vzorce orchestrací autoři pojmenovali orientace na smysl s koncepcemi
znalostí noviců a orientace na reprodukci s tendencí k aplikaci. První typ, na smysl
orientovaní studenti s koncepcemi znalostí noviců, představovali studenti kombinující
reprodukování znalostí s výběrem hlavních bodů, o nichž předpokládají, že je budou
schopni využít v pozdějším profesním životě. Druhý typ studentů spojoval reprodukci
s aplikací a byl nazván na reprodukci orientovaný a aplikačně řízený typ. Tyto výsledky
autoři přičítali typu kurikula, v rámci kterého zároveň zjistili, že pouze malá část studentů
dosáhla skutečné pozice orientované na smysl (porozumění), každý pátý student se epistemologicky nevyvinul vůbec a většina studentů „nepřekročila“ pomyslný předěl směrem
k učení orientovanému na smysl.
V souladu s kontextuální hypotézou mohou rozdíly v osobní epistemologii a ve vzorcích učení spočívat také v hodnotách zakotvených v kulturních charakteristikách národů.
Koncept epistemických přesvědčení vznikl v americké kultuře, v rámci které byla zjištěna
souvislost mezi sofistikovanými epistemickými přesvědčeními a aktivním, nezávislým,
vytrvalým, flexibilním a vůči zkušenostem otevřeným (open-minded) přístupem k učení
(Schommer, 1994), avšak tyto hodnoty nemusí převládat v jiných kulturních oblastech.
Podobně koncept vzorců učení má původ v Nizozemsku a existující studie již potvrdily, že
vzorce učení studentů z výrazně odlišných kultur mohou mít svá specifika. Obecně byly
největší odlišnosti v přístupech k učení popsány mezi severoamerickou a asijskou kulturou.
Jeden z nejmarkantnějších rozdílů, označovaný jako asijský paradox, spočívá v odlišném
způsobu používání memorování, které se u Východoasijců objevovalo jako strategie také
ve spojitosti s úsilím o porozumění, avšak v západních kulturách bylo asociováno výlučně s používáním kritického myšlení a hledáním vztahů a souvislostí mezi jevy (Kember
& Gow, 1990). Později byla kontextová hypotéza podpořena také zjištěními o španělských
a latinsko-amerických studentech, kteří, na rozdíl od Západoevropanů, nevnímají autoregulaci a externí regulaci jako protichůdné strategie (tzv. latinsko-americký a španělský
paradox). Tyto rozdíly jsou připisovány kulturním odlišnostem, které utvářejí specifický
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typ kontextuálních požadavků, čímž následně formují příslušné konfigurace učebních
elementů (Martínez-Fernández & Vermunt, 2015).
Vermunt a Vermettenová (2004) uvádí, že do míry, do jaké se populace a vzdělávací
kontext odlišují od počátečních roků vysokoškolského vzdělávání (v Nizozemsku), lze najít
odchylky v povaze vzorců učení těchto studentů. Např. Severiensová a Ten Damm (1997)
objevili mezi dospělými studenty v sekundárním vzdělávání faktor, který interpretovala
jako zkoušení sebe, pravděpodobně typický pro studenty tohoto typu vzdělávání, které
představovalo „druhou šanci“ pro ty, kteří častěji než ostatní zažívali selhání ve své předchozí vzdělávací dráze. Oosterheert s Vermuntem (2001), kteří v individuálních rozdílech
v učitelském vzdělávání nenašli samostatný aplikačně řízený faktor, usoudili, že všichni
studenti byli silně zaměřeni na aplikaci v učení.
Jiným možným vysvětlením pro nálezy odlišností ve faktorové struktuře je vývojová
hypotéza. Vermettenová a kolegové (1999a) zjistili, že faktorová struktura studentů po
prvním semestru je méně jasná v porovnání se studenty po třetím semestru. V průběhu
studia ji bylo možné lépe interpretovat a najít v ní silnější a více koherentní vztahy mezi
kognitivními strategiemi, mentálními modely a studijními orientacemi. V další studii
Vermunt a Vermettenová (2004) tyto nálezy podpořili a uzavřeli, že nejasné faktorové
vzorce se objevují v obdobích začátků nových úrovní vzdělávání, jinými slovy v novém
vzdělávacím kontextu. Difuzní faktorové vzorce by tak mohly být atributem období změn
a aklimatizace, pojmenované také jako období frikce, v nichž studenti zjišťují, že jejich
pojetí znalostí a učení již není adekvátní (Vermunt & Verloop, 1999). Adaptace na nové
učební prostředí může způsobit přechodné difuzní vzorce vztahů mezi strategiemi, koncepcemi a studijní orientací.
Vývojovou hypotézu podporují nálezy dalších autorů (Klatter, 1995; Boekaerts, Otten,
& Simons, 1997; Roosendaal & Vermunt, 1996), kteří se shodují na tvrzení, že studijní
chování se s věkem dostává více pod kontrolu pohledů a motivů žáka, zvyšuje se diferenciace a integrace mezi studijními komponentami a objevuje se aplikačně řízené učení
(Entwistle & McCune, 2004). Vývojová hypotéza obecně platí pro studenty postupující
jedním typem vzdělávání, zatímco při přechodu do nového typu se objevují spontánní
dezorganizace ve faktorovém vzorci a spíše nestabilní koncepce učení způsobené rozporem
mezi dosavadními zvyklostmi a novými požadavky (frikce), které vysvětluje kontextová
hypotéza (Vermunt & Vermetten, 2004).
Učitelství je možné považovat za specifickou doménu, uvnitř které mohou na epistemické standardy budoucích učitelů působit společně s jejich individuálními charakteristikami
jak pojetí a hodnoty různých disciplín, tak i globálnější vlivy sociokulturního kontextu
(Fives & Buehl, 2008; Fives et al., 2017; Muis, Trevors & Chevrier, 2016). Zkoumat osobní
epistemologii studentů znamená nahlédnout na studijní zkušenost skrze jejich optiku,
kterou využívají k utváření, využívání a hodnocení znalostí. Pro jejich vzdělavatele jde
o klíčovou informaci minimálně ze dvou důvodů: 1. pomáhá jim porozumět uvažování
i jednání konkrétních studentů v konkrétním kontextu a 2. je zdrojem podnětů pro utvá-
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ření studijních příležitostí usilujících o podporu epistemického vývoje směrem k sofistikovanějším pozicím.
Cílem této studie je identifikovat charakteristiky osobní epistemologie budoucích českých učitelů v kontextu vybraných podmínek jejich vysokoškolského studia. Vzhledem
k tomu, že osobní epistemologie byla v dosavadním výzkumu identifikována jako do určité míry variabilní charakteristika podléhající vývoji a citlivá na kontextuální podmínky
spíše nežli trvalý rys, budou v centru zájmu této studie vztahy mezi osobní epistemologií
a dvěma skupinami předpokládaných potencionálních faktorů, vybranými individuálními
proměnnými a charakteristikami studijního kontextu. Tato studie se zaměří především na
deskripci osobně epistemických aspektů českých budoucích učitelů, součástí které budou testovány hypotézy odvozené od dvou výše zmíněných teoretických směrů uvažování.
V souladu s existující teorií o epistemickém vývoji a vývoji vzorců učení (Schommer,
1990, 1994; Vermunt & Vermetten, 2004; Van Rossum & Hamer, 2010) a v souladu s tzv.
vývojovou hypotézou předpokládáme, že:

P

ub

H1: S přibývající studijní zkušeností budou osobní epistemologie studentů a související vzorce
učení více sofistikované a koherentní ve vzájemných vztazích.
H2: Vývojové změny se projeví silněji u variabilnějších epistemických charakteristik (tj. regulačních strategií) v porovnání se statičtějšími aspekty (tj. mentálními modely).
H3: Studenti s různou úrovní osobní epistemologie se v průběhu dvou let vysokoškolského
studia budou vyvíjet odlišným způsobem.

G
ra
da

Na základě existující teorie o odlišnostech vzorců učení v různých kulturách (Kember
& Gow, 1990; Martínez-Fernández & Vermunt, 2015) v souladu s tzv. kontextuální hypotézou předpokládáme, že:
H4: Faktorová struktura vzorců učení českých budoucích učitelů na základě dotazníku ILS
bude korespondovat s výsledky holandských studentů, avšak od výsledků studentů z asijských a latinskoamerických zemí se bude výrazněji odlišovat.

Metodologie
Dotazník ILS

(c

)

K charakterizování českých budoucích učitelů z hlediska osobně epistemických aspektů
a testování hypotéz bylo použito všech čtyř dimenzí upravené verze dotazníku ILS (viz
předchozí studie). Dimenze „mentální modely“ poskytla informaci o samotných epistemických aspektech statické metakognitivní povahy, dimenze „regulační aktivity“ přispěla
zjištěními o metakognitivních dynamických aspektech, dimenze „kognitivní strategie“
umožnila zkoumat osobní epistemologii ve vztahu k jednání a dimenze „studijní orienta-
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ce“ umožnila zachytit motivy a cíle, které mohou rovněž ovlivňovat (usměrňovat) osobní
epistemologii budoucích učitelů (Vermunt, 1998).

hi
n

Pro většinu analýz byl použit výzkumný soubor (N = 856) popsaný v minulé studii. Pro
testování vývojových hypotéz z hlediska longitudinálního vývojového designu byl použit
podsoubor z hlavního souboru. Část jedinců z hlavního výzkumného souboru (N = 91) se
účastnila testování po dvou letech. Všichni z těchto studentů byli v čase prvního testování
studenty druhého ročníku a v čase druhého testování studenty čtvrtého ročníku. Jejich
průměrný věk byl v době prvního testování 21,4 let. 72 z nich byly ženy.
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Analýzy
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V rámci této studie bylo použito několik analytických metod. Pro hledání charakteristických znaků osobní epistemologie u souboru budoucích českých učitelů byly nejprve
vypočteny deskriptivní charakteristiky jednotlivých škál, konkrétně aritmetické průměry
a směrodatné odchylky. Pro informaci o vzájemném vztahu jednotlivých škál mentálních
modelů byl použit výpočet Pearsonova korelačního koeficientu (tab. 23). Pro identifikování
souvislostí mezi hodnotami na škálách a délkou studijní zkušenosti byla použita analýza
rozptylu (tab. 25). Pro vztah osobně epistemických aspektů k významným charakteristikám
studijní zkušenosti a testování hypotézy 4 byla provedena explorační faktorová analýza
(tab. 26). Pro charakteristiku budoucích učitelů z hlediska příslušnosti k profilům byla
použita shluková analýza (tab. 28 a 29).
Vývojové hypotézy byly testovány dvojím způsobem, průřezovým porovnáním hodnot
studentů různých ročníků a sledováním studentů po dobu dvou let jejich studia s použitím
longitudinálního výzkumného designu. V souladu s postupy jiných autorů byla nejprve
porovnána faktorová struktura u studentů 1.–5. ročníku (tab. 25). V rámci longitudinálního designu byl nejprve pro zachycení změn na škálách v průběhu dvou let studia vypočten
párový t-test (tab. 31), pro posouzení vývoje z hlediska příslušnosti k typu bylo využito
shlukové analýzy (tab. 32) a následně byly ještě oba přístupy zkombinovány (tab. 33).

(c

)

8.1

Deskriptivní charakteristiky osobní
epistemologie budoucích českých
učitelů

K charakterizování osobně epistemických aspektů učení budoucích učitelů bylo využito
více perspektiv. Perspektiva dílčích škál poskytla pohled z hlediska 20 proměnných podílejících se na vzorcích učení. Perspektiva komponent nabídla vhled do vzájemných vztahů

————————————————— 171 ———

Osobni_epistomologie_osvit_1.indd 171

16.12.2019 16:30:13

mezi jednotlivými dimenzemi a konečně na osobu orientovaná perspektiva umožnila
nahlédnout na osobní epistemologii z hlediska typicky se vyskytujících profilů.
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Perspektiva dílčích škál
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V rámci této perspektivy byly vypočítány hodnoty aritmetického průměru a směrodatné
odchylky pro každou škálu „mentálních modelů“ (viz tabulka 23). Z výsledků je na první
pohled možné vyčíst, že nejčastěji je učení studenty učitelství reprezentováno jako „použití
znalostí“, což znamená, že studenti preferují pohled na učení jako na proces získávání konkrétních znalostí, u nichž vidí spojitost s jejich aplikací v praxi. Naopak nejméně studenti
souhlasí s pojetím učení jako „kooperování“. To naznačuje, že spolupráce s dalšími studenty na učebních úlohách je v porovnání s ostatními mentálními modely učení nejméně
častou součástí jejich koncepcí. Přibližně stejně vysoké hodnoty směrodatné odchylky pro
všechny škály, s výjimkou vyšší hodnoty pro škálu „kooperování“, naznačují, že studenti
se ve všech charakteristikách odlišují přibližně do stejné míry.

Škála

M

Mentální modely učení
3,61

SD

1

2

3

4

0,59

G
ra
da

1. Konstruování znalostí

P

Tab. 23 Skóry aritmetických průměrů, standardních odchylek a korelací mezi škálami
(N = 856)

2. Přijímání znalostí

3,31

0,63

0,003

3. Použití znalostí

3,92

0,63

0,51**

0,19**

4. Vnější stimulace
učením

3,56

0,61

0,50**

0,24**

0,41**

5. Kooperování

2,80

0,89

0,11**

0,28**

0,09**

0,25**

Úroveň statistické významnosti vztahů: ** p < 0,01; studenti odpovídali na škále 1–5, kde
1 znamenala téměř nikdy a 5 téměř vždy.

(c

)

Statisticky významné vzájemné korelace jednotlivých škál mentálních modelů učení se
různí od 0,09 až po 0,51, což znamená, že škály měří odlišné aspekty. Vyšší korelace (nad
0,50) jsou přítomné mezi škálou „použití znalostí“ a „konstruování znalostí“ a mezi škálou
„konstruování znalostí“ a „stimulování učení“ a naznačují, že v pojetí studentů se mohou
tyto dvě koncepce vzájemně do určité míry překrývat. Korelační matice obsahuje také
jednu zápornou, i když statisticky nevýznamnou korelaci, a to mezi škálami „konstruování
znalostí“ a „přijímání znalostí“. Faktická míra vztahu není prakticky žádná, což naznačuje,
že tyto dvě škály spolu, na rozdíl od všech ostatních, nesdílí společný obsah a představují
zcela odlišné jevy, což však nevylučuje jejich současnou přítomnost u téhož jedince.
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Vzhledem k tomu, že v rámci dalších analýz budeme mentální modely učení vyhodnocovat s ohledem na vztahy k dalším dimenzím ILS, obdobné deskriptivní charakteristiky
uvádíme pro škály dalších tří domén (viz tabulka 24). Jejich analýzou se zároveň dozvídáme
více informací o společných charakteristikách respondentů z našeho souboru.

M

SD

1. Osobní zájem

3,65

0,72

2. Získání diplomu

3,06

0,88

–0,23**

3. Test svých možností

3,32

1,05

0,29**

4. Profesní motivace

4,21

0,61

0,43**

5. Rozporná motivace

2,13

0,89

–0,43**

M

SD

1

1. Autoregulace procesů

2,95

2. Autoregulace obsahu

2,98

3. Vnější regulace procesů

2,88

4. Vnější regulace výsledků

3,34

5. Absence regulace

2,70

0,72

Kognitivní strategie

M

SD

0,87

0,40**

0,77

0,02

0,65

0,24**

P

3,32

3

4

0,24**

–0,04

0,38**
2

0,20**
0,08*

–0,36**

3

4

0,71

G
ra
da
1. Vztahy a struktura

2

ub

Regulační strategie

1

lis

Studijní orientace

hi
n

Tab. 24 Skóry aritmetických průměrů, standardních odchylek a korelací mezi škálami
(N = 856)

–0,04
1

–0,06

0,15**

–0,08*
2

0,35**
0,10**
3

–0,08*
4

0,72

2. Kritičnost

2,67

0,86

0,56**

3. Memorování a opak.

3,27

0,70

0,14**

–0,06

4. Postupné analyzování

2,83

0,68

0,52**

0,44**

0,32**

5. Konkrétní zpracování

3,29

0,72

0,55**

0,48**

0,01

0,39**

Statistická významnost vztahů: ** p < 0,01; * p < 0,05; studenti odpovídali na škále 1–5, kde
1 znamenala téměř nikdy a 5 téměř vždy.

(c

)

Deskriptivní charakteristiky škál dimenze „studijní orientace“ ukazují, že z dlouhodobějších motivů studentům učitelství společně dominuje motivace k profesi a osobní
zájem. Celkově průměrná hodnota na škále „test svých možností“ je doplněna vysokou
hodnotou směrodatné odchylky, která naznačuje, že budoucí učitelé se z hlediska tohoto
typu motivu mezi sebou odlišují výrazněji nežli v ostatních charakteristikách. Také v této
dimenzi je hladina vzájemných korelací různá a s výjimkou dvou záporných jsou všechny
ve vzájemných kladných souvislostech.
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Hodnoty škál dimenze „regulační strategie“ naznačují, že čeští budoucí učitelé jako
skupina využívají jak vnitřní, tak i vnější regulaci, přičemž vnější řízení potřebují nejvíce
ve vztahu k výsledkům svého studia. Hodnoty „absence regulace“ jsou oproti ostatním
škálám nižší, avšak blíží se průměrné hodnotě. Škála „absence regulace“ zároveň koreluje
negativně se všemi ostatními škálami s výjimkou „vnější regulace procesů“, s níž má slabší
pozitivní vztah.
„Kognitivní strategie“ využívané budoucími učiteli při učení jsou téměř ve shodné,
mírně nadprůměrné výši jak hloubkové („vztahy a struktura“), tak i povrchové („memorování a opakování“) a konkrétní („konkrétní zpracování“), avšak podprůměrně často
studenti využívají „kritičnost“ a „postupné analyzování“, přičemž v kritickém zpracování
se studenti mezi sebou výrazně liší. „Memorování“ jako strategie nesouvisí s „konkrétním
zpracováním“ a s „kritičností“, což opět ukazuje, že jde o zcela odlišné strategie.
Celkově je možné tuto charakteristiku osobní epistemologie a s ní souvisejících dimenzí
učení uzavřít tvrzením, že charakteristickými rysy této skupiny vysokoškoláků je jejich
orientace na budoucí profesi a využívání jak hloubkových, tak i povrchových a konkrétních kognitivních strategií. Jejich kognitivní a studijní aktivity jsou v celkovém měřítku
regulovány jak samotnými studenty, tak i vnějšími vlivy, učitelem a systémem požadavků.

Rozdíly na škálách z hlediska ročníků studia

(c

)

G
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da

P

Jedním z vysvětlení interindividuálních rozdílů na škálách ILS může být vývojové hledisko.
Vzhledem k heterogenitě našeho souboru z hlediska délky předchozího vysokoškolského
studia jsme vyšli z existující teorie o vývoji osobní epistemologie i vzorců učení a předpokládali, že studenti různých ročníků se mezi sebou budou odlišovat. Pro ověření jsme
provedli analýzu rozptylu s třídícím faktorem ročníku studia a následnými post hoc testy
typu Bonferonni. V případě nalezených rozdílů byla velikost efektu vyjádřena výpočtem
koeficientu Eta². Jak vyplývá z tabulky 25, navzdory teoretickému předpokladu, že dimenze
„kognitivní strategie“ i „regulační strategie“ představují více tvárné komponenty, v případě
našeho souboru nacházíme u studentů různých ročníků odlišné hodnoty. Při vyčíslení
velikosti efektu však zjišťujeme, že rozdíly jsou slabé. Z tabulky je možné zjistit, že s vyšším ročníkem mají škály dvojí tendenci. V prvním případě jsou převážně vyšší průměrné
hodnoty na škálách u studentů 1. ročníků vystřídány nižšími hodnotami u studentů 2.
ročníků, a následně hodnoty na škálách u studentů 3. a vyšších ročníků stoupají, přičemž
v posledním ročníku (v našem případě u skupiny studentů 4. a 5. ročníku) jsou hodnoty
nejvyšší. To se týká škál, u nichž může být tento rozdíl posuzován jako posun směrem
k sofistikovanosti a vyspělejším vzorcům učení (např. škály „konstruování znalostí“, „vztahy a struktura“, „kritičnost“, „konkrétní zpracování“, „autoregulace procesů a výsledků“,
„autoregulace učebního obsahu“, „osobní zájem“ a „profesní motivace“).
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Přijímání znalostí
Použití znalostí
Vnější stimulace učením
Kooperování
Kognitivní strategie
Vztahy a struktura
Kritičnost
Memorování a opakování
Postupné analyzování
Konkrétní zpracování
Regulační strategie
Autoregulace procesů a výsledků
Autoregulace učebního obsahu
Vnější regulace procesů
Vnější regulace výsledků
Absence regulace
Studijní orientace
Osobní zájem
Získání diplomu
Test svých možností
Profesní motivace
Rozporná motivace

Mentální modely
Konstruování znalostí

3,60 (0,78)
3,06 (0,88)
3,45 (1,07)
4,18 (0,62)
2,17 (0,93)

3,09 (0,74)
2,87 (0,81)
3,04 (0,72)
3,47 (0,63)
2,73 (0,78)

3,37 (0,69)
2,65 (0,86)
3,30 (0,71)
2,80 (0,66)
3,34 (0,71)

3,43 (0,58)
4,10 (0,63)
3,56 (0,58)
2,80 (0,85)

3,64 (0,55)

3,44 (0,83)
3,20 (0,87)
3,38 (1,03)
4,15 (0,64)
2,22 (0,86)

2,99 (0,76)
2,97 (0,88)
2,90 (0,68)
3,31 (0,64)
2,71 (0,84)
3,49 (0,91)
2,97 (0,88)
3,20 (1,10)
4,21 (0,63)
2,09 (1,00)

3,408**
1,244
0,546
2,111
3,596**

5,340***
5,355***
1,782
0,654

4,667**

F

3,70 (0,76)
2,73 (0,84)
3,27 (0,96)
4,42 (0,50)
1,72 (0,68)

3,27 (0,70)
3,12 (0,89)
3,00 (0,70)
3,45 (0,65)
2,50 (0,78)

1×3; 1×5;

0,014
0,023
0,017

0,018
0,028
0,018
0,020
0,031

2×4
2×4
1×5
1×4; 2×4
1×4; 2×4; 3×4
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3,191*
6,082***
3,883**
4,371**
6,865***

1×3; 2x3

2×4;

2×4

0,017
0,011

2×4

g

1×3; 1×4; 1×5; 2×3; 2×4; 2×5
1×2; 2x4

2×4; 4x5

Lišící se ročníky

0,016

0,028
0,024

0,021

Eta²

hi
n

2,699*
1,824
3,609*
5,057***
4,198**

lis

3,52 (0,75)
2,83 (0,88)
3,30 (0,67)
2,98 (0,62)
3,46 (0,69)

3,24 (0,29)
4,08 (0,58)
3,71 (0,55)
2,83 (0,90)

3,81 (0,56)

4. a 5. roč.
(N = 169)
M (SD)

ub

3,07 (0,78)
3,06 (0,85)
2,80 (0,71)
3,22 (0,65)
2,45 (0,86)

3,27 (0,74)
2,68 (0,88)
3,20 (0,67)
2,88 (0,69)
3,34 (0,70)

3,22 (0,64)
3,98 (0,63)
3,52 (0,63)
2,74 (0,90)

3,61 (0,59)

3. roč.
(N = 136)
M (SD)

P

3,25 (0,71)
2,64 (0,84)
3,26 (0,71)
2,79 (0,71)
3,19 (0,76)

3,39 (0,58)
3,86 (0,68)
3,55 (0,66)
2,83 (0,89)

3,54 (0,62)

2. roč.
(N = 335)
M (SD)

Statistická významnost: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; Eta2 – velikost účinku

16.
17.
18.
19.
20.

11.
12.
13.
14.
15.

6.
7.
8.
9.
10.

2.
3.
4.
5.

1.

1. roč.
(N = 216)
M (SD)

Tab. 25 Jednodimenzionální perspektiva osobní epistemologie z hlediska ročníků studia (aritmetický průměr, směrodatná odchylka
a ANOVA)

)

(c

ub

Perspektiva komponent

lis

hi
n

g

V rozporu s teoretickým předpokladem Vermunta (1998) se vyšší hodnoty u studentů
vyšších ročníků objevily rovněž na škále „postupné analyzování“, kterou autor řadí mezi
povrchové kognitivní strategie, a škály „vnější stimulace učení“ a „kooperování“, které
považuje za související s neřízeným vzorcem učení. Druhá tendence v rozdílech na škálách
u studentů různých ročníků má opačný směr. Relativně vyšší hodnoty v prvním ročníku
již u studentů s přibývajícím ročníkem „klesají“. To se týká škál „přijímání znalostí“, „použití znalostí“, obou škál „vnější regulace“ a „absence regulace“, „získání diplomu“, „testu
svých možností“ a „rozporné motivace“. V rámci vývoje směrem k větší sofistikovanosti
se pokles hodnot na těchto škálách očekává. Signifikantní rozdíly v hodnotách na škálách
jsou slabého účinku. Za pozornost dále stojí, že například na škále „memorování a opakování“ k poklesu nedošlo. Celkové rozdíly na škálách z hlediska ročníků je tedy možné
interpretovat v souladu s vývojovým předpokladem, mají však v případě, že jsou statisticky
významné, malý účinek.

(c

)

G
ra
da

P

Pro multidimenzionální analýzu osobní epistemologie budoucích učitelů byla použita explorační faktorová analýza, která identifikovala vzájemné vztahy mezi konkrétními škálami
osobní epistemologie (resp. „mentálních modelů“ učení), jednáním („studijní strategie“
a „regulační strategie“) a motivací („studijní orientace“) budoucích učitelů. V obecné
rovině byly vzájemné vztahy mezi těmito konstrukty vyjádřeny a potvrzeny výsledky
pěšinkové analýzy (viz kapitola sedmá), konkrétnější přehled o vzájemných vztazích jednotlivých škál poskytly výsledky lineární regrese, vztah mezi škálami v rámci jednotlivých
dimenzí byl vyjádřen pomocí výpočtů Pearsonova korelačního koeficientu. Explorační
analýza umožnila nahlédnout na vzájemné vztahy všech škál z hlediska několika hlavních
komponent (faktorů). Svým charakterem šlo prakticky o sekundární faktorovou analýzu,
do níž byly jako vstupní proměnné použity aritmetické průměry 20 dotazníkových škál
(ILS). Vzhledem k předpokládanému vztahu mezi dimenzemi i jednotlivými škálami
jsme použili rotaci Oblimin (delta = 0), která je vhodná při předpokladu ortogonality
mezi různými proměnnými.
Na úrovni celého souboru českých budoucích učitelů (N = 856) byly explorační faktorovou analýzou extrahovány čtyři smysluplné faktory (viz tabulka 26). Faktor 1 vysvětlil
26,4 % rozptylu a korelovala na něm koncepce „konstruování znalostí“, většina studijních
strategií (s výjimkou škály „memorování a opakování“) a autoregulované regulační strategie (škály „autoregulace procesů a výsledků“ a „autoregulace obsahu“). Tento faktor je
možné ve shodě s Vermuntem (1998) i interpretovat jako na smysl zaměřený.
Faktor 2 vysvětlil 14,6 % variance a jeho nejvyšší faktorové zátěže byly od mentálního
modelu „přijímání znalostí“, ze strategií od „memorování“ a dále od obou škál vnější
regulace („vnější regulace procesů“ a „vnější regulace výsledků“). Tento faktor je možné
interpretovat ve shodě s předchozími studiemi jako na reprodukci orientovaný.
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Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj

Faktor 3 vysvětlil 8,5 % rozptylu a nejvýše na něm korelovaly dvě škály studijní orientace, „rozporná motivace“ a „získání diplomu“, dále škála „absence regulace“ a z mentálních modelů „kooperování“. Tento faktor opět odpovídal výsledkům holandských studií
a v souladu s nimi byl interpretován jako neřízený.
Poslední faktor vysvětlil 7 % variance a nejvyšší zátěže byly od škál mentálních modelů („konstruování znalostí“, „použití znalostí“ a „stimulování učením“) a škál studijní
orientace („osobní zájem“, „test svých možností“ a „profesní motivace“). Zvláštnost této
komponenty v českém celkovém souboru oproti výsledkům Vermunta (1998) spočívala
v tom, že všechny faktorové zátěže na čtvrté komponentě byly záporné. To platilo v celkové
faktorové struktuře a u studentů prvních ročníků, zatímco u starších studentů byly zátěže
na faktoru již převážně kladné. S ohledem na výsledky Vermettenové a kolegů (1999),
kteří rovněž nalezli některé záporné zátěže na čtvrtém faktoru u studentů v počátečních
fázích studia, a s ohledem na vysoký podíl studentů prvního a druhého ročníku v našem
výzkumném souboru, jsme tento faktor interpretovali jako „profesně nevyhraněný“.
Korelační matice komponent ukázala, že na reprodukci orientovaná komponenta u celého souboru pozitivně souvisí s faktorem neřízeným (r = 0,13), zatímco s komponentou
zaměřenou na smysl souvisí jenom velmi slabě (r = 0,03). To ukazuje, že mezi na smysl
orientovanou komponentou a na reprodukci orientovanou komponentou není téměř žádný
vztah a jde o odlišné dimenze.
Tab. 26 Faktorová struktura celkového souboru českých budoucích učitelů
F1

G
ra
da

Škála

F2

F3

F4

Mentální modely

Konstruování znalostí

0,72

Přijímání znalostí

–0,60
0,67

0,50

Použití znalostí

–0,77

Vnější stimulace učením

0,32

Kooperování

0,62

–0,60

Kognitivní strategie
Vztahy a struktura

0,81

Kritičnost

0,79

Memorování a opakování

0,76

Postupné analyzování

0,70

Konkrétní zpracování

0,65

)

(c

–0,34

–0,43
▶
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Škála

F1

F2

F3

F4

0,78

Autoregulace učebního obsahu

0,62

Vnější regulace procesů

0,70

Vnější regulace výsledků

0,60

Absence regulace

0,73

Studijní orientace

Získání diplomu

0,41
–0,37

Test svých možností

0,57

0,30

–0,51

0,73

2,91
14,57

1,69
8,49

1,40
6,98

41,01

49,50

56,45

ub

5,29
26,4

P

26,4

G
ra
da

F1:
F2:
F3: F4:
F1:
F2: 0,03
F3: –0,16 0,13
F4: –0,31 –0,20 –0,02

–0,66

–0,72

Rozporná motivace

Kumulativní %

0,34
0,36

Profesní motivace

Eigen value
% vysv. rozptylu

–0,31

lis

Osobní zájem

–0,40

hi
n

Autoregulace procesů a výsledků

g

Regulační strategie

)

Faktorová struktura vzorců učení celkového souboru budoucích českých učitelů potvrdila originální nálezy v souborech holandských studentů (Vermunt, 1998). Osobně
epistemické koncepce jsou českými budoucími učiteli vnímány diferencovaně a jejich
škály souvisí s aspekty regulačních a kognitivních strategií i studijních orientací teoreticky
očekávaným způsobem.
Vzhledem ke zjištěním o citlivosti faktorové struktury vůči kontextuálním i vývojovým
vlivům (Vermetten, Vermunt & Lodewijks, 1999a; Vermetten, Lodewijks & Vermunt,
1999b), byla v další fázi provedena explorační faktorová analýza zvlášť pro každý ročník
studia. Rozdíly mezi těmito výsledky se staly součástí podkladů pro testování námi stanovených hypotéz.

(c

Rozdíly komponent z hlediska ročníků studia
Rozdíly ve faktorové struktuře jednotlivých ročníků studia je možné pozorovat v tabulce
27. Jsou patrné především v posledním faktoru, který v prvním a třetím ročníku obsahuje
(s výjimkou škály „rozporná motivace“ a „absence regulace“ u 3. ročníku) pouze negativní
faktorové zátěže. U 4. a 5. ročníku studia mají oproti tomu již všechny faktorové zátěže na
čtvrtém faktoru pozitivní hodnotu a škály, které na něm korelují, odpovídají faktoru, který
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Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj

Vermunt interpretoval jako aplikačně orientovaný (1998). Tyto rozdíly v českém souboru
je možné vysvětlit nejenom zráním, ale rovněž typem kurikula, které je v 1.–3. ročníku
studia typické silnou teoretickou průpravou, zatímco poslední dva ročníky (4. a 5. ročník
studia) zahrnují i docházení na pedagogické praxe, semináře z oborových didaktik, a jsou
tedy celkově více profesně orientovány. Záporné hodnoty v počátečních fázích studia
byly rovněž identifikovány Vermettenovou a kolegy (1999), kteří zjistili, že v počátečních
fázích vysokoškolského studia byl čtvrtý faktor poměrně slabě definován a byl směsicí
aplikačně a smyslem řízených aspektů, které byly negativně kombinovány s neřízenými
aspekty. Studenti v těchto počátečních ročnících si nejsou dobře vědomi, co z učiva v budoucí profesi využijí a jakým způsobem. Vyjma rozdílů ve čtvrtém faktoru z porovnání
faktorových struktur jednotlivých ročníků nejsou zřejmé žádné odlišnosti ve smyslu růstu
koherence a integrace. Již od prvního ročníku studia studenti diferencují mezi na smysl
orientovaným a na reprodukci orientovaným studijním vzorcem, který v jejich pojetí také
souvisí s teoreticky přepokládanými škálami „mentálních modelů“, „kognitivních strategií“,
„regulačních strategií“ a „studijních orientací“.
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)

G
ra
da

0,33

Vnější stimulace učením

0,75

Kritičnost

0,62

Konkrétní zpracování

4,4
22,1

2,9
14,3

0,58

0,74

2,7
13,5

0,32

0,40

0,57

0,69

0,52

0,78

0,67

2.

3,3
16,2

0,59

0,51

0,62

0,61

0,36

0,76

0,36

0,84

3.

0,53

0,47

4./5.

1,5
7,4

0,76

0,66

0,68

0,54
0,74

0,75

0,61

–0,31

1,7
8,3

0,78

0,55

1,3
6,5

0,56

2,1
10,5

0,78

0,36

–0,35

0,73
–0,62

–0,45

–0,43

–0,39

–0,50

–0,77

–0,62

1.

–0,35

1,4
7,0

0,49

–0,74

g
1,5
7,6

0,76

0,60

0,65

0,39

0,45

0,45

0,38

0,39

0,67

0,77

0,37

0,63

2.

2,0
10,0

0,70

–0,81

–0,77

0,40

–0,34

–0,36

–0,47

–0,35

–0,36

–0,72

–0,57

3.

3,2
16,1

0,65

0,65

0,61

0,43

0,37

0,65

0,54

0,49

4./5.

F4 (nevyhraněný/profese)

hi
n
0,46

0,76

–0,43

0,51

0,67

0,44

4./5.

0,41
0,54

3.

0,66

0,36

2.

0,34

1.

F3 (neřízený)

lis

ub

P

0,74

0,55

1.

F2 (na reprodukci)

1,8
9,0

5,8
28,8

–0,64

0,51

0,85

0,37

0,68

0,79

0,84

–0,32

–0,41

0,67

4./5.

0,60
5,7
28,4

–0,33

0,36

0,44

0,52

0,82

0,70

0,70

0,77

0,84

0,57

0,52

0,77

3.

Eigen value
% vysv. rozptylu
4,9
24,4

–0,34

0,44

0,69

0,75

0,67

0,70

0,80

0,80

0,32

0,33

0,69

2.

Rozporná motivace

Profesní motivace

Test svých možností

Získání diplomu

Osobní zájem

Studijní orientace

Absence regulace

Vnější regulace výsledků

0,39

0,59

Autoregulace učebního obsahu

Vnější regulace procesů

0,75

Autoregulace procesů a výsledků

Regulační strategie

0,67

Postupné analyzování

Memorování a opakování

0,78

Vztahy a struktura

Kognitivní strategie

Kooperování

0,33

0,74

1.

F1 (na smysl)

Použití znalostí

Přijímání znalostí

Konstruování znalostí

Mentální modely

Škál

Tab. 27 Faktorová struktura komponent ILS dle ročníků studia

(c

(c
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Shluková analýza umožnila nahlédnout na osobní epistemologii z perspektivy orientované
na osobu (Magnusson, 1998, 1999). Přístup pochází z vývojové psychologie a z holisticko-interakcionistické perspektivy vývoje a předpokládá, že lidské chování a vývoj jsou do
určité míry unikátní a nejsou „zapříčiněny“ jediným faktorem nebo proměnnou, dokonce
ani několika proměnnými nebo komponentami, ale spíše vzorci vzájemných vztahů nebo
profilů, které je třeba vzít společně v úvahu. Jeden faktor v takovém profilu je odvozen
od jeho vztahu k druhému faktoru. Aplikujeme-li tento přístup na náš soubor budoucích
učitelů, tak stejná hodnota na škále „osobní epistemologie“ může mít u dvou jedinců jiný
význam v závislosti na její relativní pozici ke skórům na ostatních dimenzích. Oproti
přístupu explorační faktorové analýzy, který předpovídá výsledky na základě vztahů mezi
proměnnými, na osobu orientovaný přístup hledá smysluplné vzorce ve skórech a rozděluje
soubor na různé typy (viz tabulka 28).
Pro heterogenitu a předpokládanou variabilitu našeho výzkumného souboru byla
realizace shlukové analýzy považována za vhodnou. Postupovali jsme s využitím hierarchického shlukování, konkrétně Wardovy metody, která byla již dříve využita jinými
autory (Donche & Van Petegem, 2009; Donche, Coertjens, & Van Petegem, 2010). Na
základě koeficientů vzdálenosti a podílu vysvětleného rozptylu na všech 20 škálách ILS
a způsobech, jimiž mohli být shluky interpretovány, jsme dospěli ke třem seskupením.
První shluk byl zastoupen téměř jednou čtvrtinou studentů (23 %; N = 197) a vyznačoval
se výrazně nadprůměrnými hodnotami aritmetického průměru na většině škál (s výjimkou
„přijímání znalostí“, „vnější regulace procesů“, „absence regulace“, „získání diplomu“, „test
svých možností“ a „rozporná motivace“). Tento shluk jsme interpretovali jako na porozumění orientovaný. Druhé seskupení bylo zastoupeno nejčetněji (58 %; N = 497). Mělo
nadprůměrné hodnoty na všech zbývajících škálách s výjimkou škály „rozporná motivace“
a „absence regulace“. Tento shluk jsme interpretovali jako aktivně reproduktivní typ.
Třetí shluk byl zastoupený nejméně (19 %; N = 162) a charakterizovaly jej podprůměrné
hodnoty na všech škálách s výjimkou škály „rozporná motivace“ a „absence regulace“,
v níž dosáhl v porovnání s ostatními typy nejvyšší průměrné hodnoty. Tento shluk jsme
interpretovali jako typ pasivně reproduktivní.

Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj
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Tab. 28 Průměrné hodnoty škál dle shluků
Aktivně
reproduktivní
58 % (N = 497)
M

4,17

3,59

Pasivně
reproduktivní
19 % (N = 162)
M

g

Na porozumění
orientovaný
23 % (N = 197)
M

2.

Přijímání znalostí

3,07

3,46

3.

Použití znalostí

4,24

3,96

4.

Vnější stimulace učením

3,83

3,61

5.

Kooperování

2,68

2,93

Kognitivní strategie
6.

Vztahy a struktura

4,05

7.

Kritičnost

3,55

10.

Konkrétní zpracování
Regulační strategie

11.

Autoregulace procesů a výsledků

12.

Autoregulace učebního obsahu

13.

Vnější regulace procesů

3,31

3,14

3,39

3,11

2,53

3,24

2,69

2,50

2,11

3,35

2,97

3,39

2,78

2,29

3,93

3,23

2,71

3,59

2,91

2,32

ub

Memorování a opakování
Postupné analyzování

P

8.
9.

2,98

lis

Konstruování znalostí

hi
n

Mentální modely
1.

3,71

2,88

2,41

2,79

3,00

2,62

Vnější regulace výsledků

3,51

3,41

2,92

15.

Absence regulace

2,49

2,74

2,83

G
ra
da

14.

Studijní orientace

16.

Osobní zájem

4,12

3,70

2,94

17.

Získání diplomu

2,58

3,19

3,23

18.

Test svých možností

3,31

3,58

2,56

19.

Profesní motivace

4,45

4,27

3,72

20.

Rozporná motivace

1,64

2,17

2,59

(c

)

M – aritmetický průměr; nadprůměrné hodnoty oproti celému souboru jsou zvýrazněny
tučně, podprůměrné kurzivou

Oproti autorům předchozích studií, kteří použili shlukovou analýzu (Vermunt & Vermetten, 2004; Donche & Van Petegem, 2009; Donche, Coertjens, & Van Petegem, 2010), se
shluky studentů v rámci souboru českých budoucích učitelů v některých ohledech liší. Na
porozumění orientovaný typ nejvíce odpovídá typu meaning oriented (Donche & Van Petegem, 2009). Vyznačuje se výrazněji nadprůměrnými hodnotami koncepcí „konstruování
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znalostí“ a „použití znalostí“ a zároveň nadprůměrnou vnitřní motivací („osobní zájem“)
a profesní motivací. Podobně velká skupina studentů v rámci „pasivně reproduktivního
pasivního typu“ je naopak ve vztahu k profesi a celkové studijní motivaci podprůměrná,
což je patrně důvodem, proč se neangažuje ve studijních aktivitách ani úvahách o pojetí
učení a veškeré hodnoty v oblasti všech čtyř dimenzí má podprůměrné. Nejpočetnější
skupinou je typ, který jsme nazvali „aktivně reproduktivní“. Tento typ využívá jak hloubkových, tak povrchových kognitivních strategií, avšak ne v takové míře jako typ první.
Výraznou odlišností od prvního typu je především podprůměrná autoregulace a závislost
na vnějším řízení. Hodnoty na škálách „studijní orientace“ to potvrzují, „osobní zájem“ je
v porovnání s prvním typem nižší, zatímco „test svých možností“ a „rozporná motivace“
silnější. Co je příčinou odlišných nálezů, nelze s jistotou tvrdit, ale podobně jako v případě citlivosti faktorové struktury na kontextuální a vývojové vlivy, přepokládáme totéž
v případě tohoto výsledku. Je tedy možné, že k odlišnostem tohoto výsledku přispěla větší
heterogenita souboru z hlediska délky studia. Ve vztahu k vývojové hypotéze je možné
porovnat podíl studentů v těchto třech typech z hlediska ročníku studia (viz tabulka 29).

Podíl typů z hlediska ročníků studia

(c

)
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ra
da

P

Odpověď na otázku, zda podíl zastoupení v rámci typů může souviset s délkou studia,
jsme se snažili hledat v další části analýzy. Porovnáme-li zastoupení typů v prvním a třetím
ročníku (viz tabulka 29), typ orientovaný na porozumění je přibližně totožný, zatímco podíl
typu aktivně reproduktivního je nižší o deset procent a podíl pasivně reproduktivního
typu dokonce téměř dvakrát vyšší. Nižší podíl aktivního reproduktivního typu může být
známkou zrání, zatímco vyšší podíl neřízeného pasivního typu důsledkem vyjasnění motivace na konci jednoho studijního cyklu (ve třetím ročníku), která vyústila v rozhodnutí ve
stejném směru již nepokračovat. Při porovnání prvního a pátého ročníku je patrný rozdíl
již v zastoupení prvního typu. Podíl studentů orientovaných na porozumění ke konci studia
je v porovnání se studenty prvního ročníku vyšší o 9 %, zatímco podíl studentů závislých
reproduktivních je o 7 % nižší a podíl studentů neřízených pasivních je téměř stejný jako na
začátku. Přestože z těchto porovnání není možné činit seriózní závěry o vývoji, naznačují
pozitivní vývojový trend směrem k sofistikovanějším pozicím osobní epistemologie a s ní
souvisejícím adaptivnějším vzorcem učení.
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Tab. 29 Podíl studentů v jednotlivých shlucích dle ročníků

2. ročník

N

3. ročník

N

66
%

N

19,7 %

53

Všechny ročníky

N

24,5 %

33
54,4 %

97

19

497

100 %

136

24,3 %

57,4 %

23 %

100 %

335

100 %

169

11,2 %

100 %

162

58,1 %

856

18,9 %

100 %

Osobní epistemologie českých
budoucích učitelů v kontextu
mezinárodních výsledků

P

8.2

55,8 %

31,4 %
197

%

216
13 %

82

74
21,3 %

%

28
64.4 %

187

29
%

4. a 5. ročník

139
22,7 %

g

49
%

Celkem

lis

N

3.
pasivně
reproduktivní

ub

1. ročník

2.
aktivně
reproduktivní

hi
n

1.
orientovaní
na porozumění

(c

)

G
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Použití dotazníku ILS napříč různými kulturami poskytlo možnost nahlédnout na epistemické a studijní charakteristiky českých budoucích učitelů z mezinárodní perspektivy.
V případě porovnávání konstruktů mezi různými národy je validita měření ovlivněna velkým množstvím faktorů. Sociální a kulturní faktory mohou mít vliv na způsob interpretace
jednotlivých položek i na způsob, jakým na ně respondenti z různých kultur odpovídají
(Van de Vijver & Leung, 1997). V rámci mezikulturního porovnávání tedy nepostačuje
použít stejný instrument přeložený do mateřského jazyka, ale je nutné zvažovat úroveň
srovnatelnosti výsledků získaných stejným instrumentem u respondentů z různých kultur
(Anýžová, 2013).
Srovnatelnost (ekvivalence) může mít několik úrovní lišících se důsledky pro možnosti
validního srovnávání. Nejnižší úroveň, tzv. konfigurální, klade požadavky na podobnou
faktorovou strukturu modelu a garantuje, že model adekvátně reprezentuje data z porovnávaných skupin při daném počtu faktorů a že velikosti faktorových zátěží jsou v porovnávaných skupinách dostatečně velké. Dosažení této úrovně srovnatelnosti indikuje,
že manifestní proměnné měří stejný teoretický koncept v každé skupině a že tento jev je
podobně sémanticky vymezen, tj. vysvětlován stejnými kategoriemi, pojmy a významy
(Anýžová, 2013).
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Vzhledem k typu dat dostupných ze zahraničí (aritmetické průměry škál, směrodatné
odchylky a faktorové struktury) nebylo možné přesnou úroveň srovnatelnosti českých
výsledků s ostatními zeměmi statisticky otestovat, a proto jsme se zaměřili na hodnocení
podobnosti faktorových struktur, které jsme ve shodě s jinými autory považovali za indikátor konfigurální neboli konceptuální ekvivalence (Watkins & Akande, 1994). Cílem tohoto
posouzení bylo testovat hypotézu 4 a hledat v souboru českých budoucích učitelů znaky,
které je možné ve vztahu k ostatním zemím označit za specické.
Do porovnání faktorových struktur byly z existujících metaanalytických studií (Marambe, Vermunt, & Boshuizen, 2012; Vermunt, Bronkhorst, & Martínez-Fernández, 2014)
vybrány výsledky studentů na škálách ILS z několika zemí tak, aby reprezentovaly tři
různé kulturní oblasti, Evropu, Latinskou Ameriku a Asii. Všichni respondenti z cizích
zemí byli studenty prvního ročníku prezenčních forem studia na univerzitách a studovali
různé obory (právo, elektroinženýrství, účetnictví, humanitní vědy). Holandský soubor
(NL) zahrnoval 792 studentů (Vermunt, 1998), indonéský soubor (IN) 888 studentů (Ajisuksmo, 1996), kolumbijský (CO) soubor 115 studentů (Martínez-Fernández & Vermunt,
2015) a soubor z Hongkongu (HK) 1 572 studentů (Law, 2009). Z českého souboru (ČR)
jsme vybrali pouze studenty prvního ročníku (N = 216), jejichž faktorovou strukturu jsme
porovnávali s výše uvedenými zeměmi (viz tabulka 30).
Z tabulky 30 je na první pohled patrné, že čeští studenti mají nejblíže ke studentům
z Nizozemska, což bylo z hlediska kulturních odlišností možné očekávat. První faktor,
interpretovaný shodně v Nizozemsku i v České republice jako na smysl orientovaný má
v ostatních zemích jinou podobu a odlišuje se především zapojením strategií vnější regulace (CO a IN) a škál povrchového zpracování (HK). Jediný rozdíl této komponenty
v českém souboru v porovnání s výsledky Vermunta (1998) je ve škále „postupné analyzování“, která v souboru českých budoucích učitelů koreluje na prvním faktoru, zatímco
v souboru holandských studentů publikovaných Vermuntem (1998) na faktoru druhém.
Druhý, na reprodukci orientovaný faktor je v případě ČR a NL zcela totožný, v případě
studentů z CO a HK se však jedná o zcela jinou strukturu, označenou Vermuntem et al.
(2014) jako pasivně-idealistická dimenze, která je charakteristická absencí jakýchkoli
aktivit.
Ve třetí, aplikačně orientované dimenzi se mezi studenty ČR a NL objevují výraznější
odlišnosti. Řada škál českého souboru koreluje na tomto faktoru oproti Nizozemsku navíc
a s výjimkou škály rozporná motivace mají všechny faktorové zátěže zápornou hodnotu.
U českého souboru se objevuje v porovnání s Nizozemskem celá řada dalších korelací,
například od většiny škál mentálních modelů. I přes tyto odlišnosti je možné najít vysoké
faktorové zátěže od škál „použití znalostí“, „konkrétní zpracování“ a „profesní motivace“,
podobně jako u holandského souboru. V případě Kolumbie a Indonésie se objevuje tendence ke korelaci všech škál dimenze „studijní orientace“ (CO) nebo „mentální modely“
(IN). Vermunt tyto výsledky interpretoval jako pasivně motivovanou (v případě studijní
orientace) a pasivně-idealistickou dimenzi, vyznačující se absencí jakýchkoli strategií.
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Čtvrtý faktor, z pohledu obou evropských zemí shodně označený za neřízený, je v případě Kolumbijců, studentů z Indonésie i z Hongkongu poněkud difuzní a na rozdíl od
dvou evropských zemí na něm v ostatních zemích korelují škály „regulační aktivity“ (CO,
HK) a „kognitivní aktivity“ (HK).
Celkově je možné na základě porovnání faktorových struktur potvrdit hypotézu 4. Faktorová struktura českých a holandských studentů je velmi podobná a odlišuje se pouze ve
dvou charakteristikách. V první řadě je (nejenom v prvním, ale ve všech ročnících studia,
jak bude zřejmé z tabulky 30 v dalším oddílu) přítomná vysoká korelace škály „postupné
analyzování“ na faktoru orientovaném na smysl. Tyto výsledky mohou souviset s relativně
nízkými hodnotami českých studentů na škále „kritičnost“ a charakterizovat české studenty
jako smýšlející o hloubkovém zpracování odlišným způsobem. Podobně jako v případě
asijských studentů na prvním faktoru korelují obě škály „povrchového zpracování“, v českém souboru je to případ škály „postupné analyzování“, které je spojováno s pojetím učení
jako konstruování znalostí, používáním obou typů hloubkových strategií a autoregulací
vlastního učení. Oproti tomu v originálních zjištěních na souborech holandských studentů
koreluje škála „postupné analyzování“ na faktoru druhém, tj. orientovaném na reprodukci
(Vermunt, 1998).
Druhou odlišností českého souboru od holandského je korelace více škál mentálních
modelů a některých škál z dalších dimenzí na aplikačně orientovaném faktoru. V případě českých studentů prvního ročníku můžeme tuto strukturu identifikovat jako difuzní
a nedostatečně profesně vyhraněnou, což může patrně souviset s tím, že český soubor
zahrnoval pouze studenty učitelství, kteří se z hlediska charakteristik na jednotlivých škálách ukázali jako vysoce profesně orientovaní. V prvním ročníku studia studenti mohou
pociťovat nedostatek jasnosti, jak učivo využijí a zdali bude v praxi užitečné, což se mohlo
projevit rovněž zápornými faktorovými korelacemi.
Ve vztahu k ostatním zemím zařazeným do porovnání se faktorová struktura českých
budoucích učitelů natolik odlišuje, že možnost srovnání ve většině dimenzí vylučuje.
Za pozornost stojí častá nediferencovanost ve způsobu reflektování různých mentálních
modelů nebo studijních orientací u studentů z východoasijských a latinsko-amerických
zemí, které naznačují, že koncept studijních vzorců i osobně epistemických charakteristik
je u studentů z těchto kulturních prostředí odlišně sémanticky vymezen.
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Konkrétní zpracování

10.

Autoregulace učebního
obsahu

Vnější regulace procesů

Vnější regulace výsledků

Absence regulace

12.

13.

14.

15.

Získání diplomu

Test svých možností

Profesní motivace

Rozporná motivace

17.

18.

19.

20.

0,52

0,71

0,74

0,67

0,72

0,71

–0,38

0,74

NL

–0,26

–0,34 –0,40

0,39

0,60

0,75

0,62

0,67

0,75

0,78

0,33

0,33

0,74

ČR

0,33

0,34

0,76

0,86

0,69

0,78

0,78

0,89

CO

Faktor I

0,61

0,47

0,68

0,77

0,74

0,78

0,58

0,72

0,82

0,26

0,48

IN

0,74

0,75

0,60

0,62

0,34

0,84

0,83

HK

0,25

0,58

0,74

0,47

0,74

0,55

ČR

0,75

0,75

0,74

0,83

0,72
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Faktor II

0,46

0,57

0,72

0,73

0,41

0,54
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ČR

0,37

0,79

–0,43

–0,39

0,50

0,81 –0,77

0,57

0,82 –0,62

HK

0,37

0,47

0,67

0,45

0,36

0,59

0,36

0,34

0,59

CO

0,49

–0,74

–0,35

–0,62

–0,45

0,80

0,29

0,35

0,34

HK

0,80

0,30

0,60

0,46

0,61

–0,31

0,68

0,54

0,34

0,66

ČR

–0,31

0,28

0,32

IN

–0,67

–0,71

–0,36

–0,52

HK

–0,67

0,46

0,35

0,82 –0,69 –0,39
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0,72

0,60

NL

ČR- Česká republika; NL – Nizozemsko; CO – Kolumbie; IN – Indonésie; HK – Hongkong
Zdroj: volně dle Vermunta et al. (2014, s. 46).
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Regulační strategie
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Postupné analyzování

9.
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Přijímání znalostí
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Mentální modely

Dimenze/škály ILS

Tab. 30 Faktorové zátěže jednotlivých škál ILS na čtyřfaktorovém rotovaném řešení
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U úvah o vývoji ještě zůstaneme a zaměříme se na vyhodnocení dat od studentů sledovaných v intervalu 4–5 semestrů. Jednalo se o studenty, kteří byli otestováni dotazníkem ILS poprvé společně s celým souborem a následně byli ochotni ke spolupráci ještě
za 2 roky. Protože sledovat vývoj prostřednictvím dvou měření není ideální k posouzení
vývojových trajektorií studentů, využili jsme tří různých perspektiv analýzy dat. Za prvé
jsme porovnali aritmetické průměry všech škál ve dvou časech měření. Protože tento
přístup není citlivý k individuálním zvláštnostem ve vývoji, využili jsme v druhém kroku
metodu shlukové analýzy, pomocí které jsme identifikovali příslušnost námi sledovaných osob k typům pro první měření, načež jsme porovnávali, zda se jejich příslušnost
liší v čase druhého měření. V rámci třetího přístupu jsme zkombinovali oba předchozí
postupy a sledovali, jak se mění průměrné hodnoty na škálách v rámci tří typů s cílem
zjistit, zda se některé typy v průběhu studia vyvíjí odlišně v porovnání s ostatními.
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Průměrné hodnoty skupiny studentů získané ve dvou měřeních s odstupem 4–5 semestrů,
ve 2. a 4. ročníku studia, byly porovnávány s využitím párového t-testu. Vzhledem k tomu,
že statistická významnost t-testů je obecně kritizována pro nízkou citlivost vůči velikosti
účinku, v případě hodnot, které t-test označil jako statisticky významně se lišící, jsme
doplňkově vypočítali velikost účinku prostřednictvím výpočtu Cohenova d. Hodnoty
v intervalu 0,1–0,5 byly považovány za malý účinek, hodnoty v intervalu 0,5–0,8 za střední
a hodnoty vyšší nežli 0,8 za velký účinek. Při pohledu do posledního sloupce tabulky 31,
označeného písmenem d, je možné zjistit, že pouze jedna hodnota na škále dosahuje
střední velikosti účinku. Jde o škálu „vnější regulace výsledků“, jejíž hodnota u studentů
v průběhu dvou let významně poklesla. Další poklesy, byť již v intervalu slabého účinku,
zaznamenáváme na škálách „přijímání znalostí“, „vnější regulace procesů“ a „test svých
možností“. Všechny tyto výsledky představují logicky předpokládaný vývoj směrem k vyšší
jistotě, menší závislosti na vnější regulaci a na autoritě jako zdroji znalostí. Za pozornost
stojí dále zjištění, že škály operacionalizující adaptivní přesvědčení o učení a vzorce jednání
se statisticky významně nezměnily.
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4. ročník
(N = 91)

t-test

M

SD

M

SD

Mentální modely
Konstruování znalostí

3,70

(0,58)

3,61

(0,60)

1,44

Přijímání znalostí

3,41

(0,64)

3,20

(0,70)

3,10**

3.

Použití znalostí

3,99

(0,63)

3,95

(0,61)

0,58

4.

Vnější stimulace učením

3,61

(0,59)

3,51

(0,60)

1,25

5.

Kooperování

2,76

(0,90)

2,69

(0,83)

0,74

Vztahy a struktura

3,40

(0,72)

7.

Kritičnost

2,61

(0,85)

3,33

(0,75)

0,90

2,60

(0,88)

0,03

Memorování a opakování

3,44

Postupné analyzování

2,92

(0,76)

2,76

(0,72)

2,06

10.

Konkrétní zpracování

3,28

(0,69)

3,35

(0,71)

–0,85

3,03

(0,70)

Autoregulace procesů a výsledků
Autoregulace učebního obsahu

13.

Vnější regulace procesů
Vnější regulace výsledků
Absence regulace

1,39

3,00

(0,76)

0,35

(0,92)

3,13

(0,89)

–0,99

3,02

(0,74)

2,78

(0,78)

2,72**

0,32

3,44

0,53

(0,62)

3,11

(0,65)

5,15***

2,62

(0,81)

2,53

(0,77)

1,06

3,74

(0,70)

3,62

(1,12)

1,07
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14.
15.

(0,74)

3,04

P

11.
12.

3,35

ub

8.
9.

Regulační strategie

(0,72)

0,31
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Kognitivní strategie
6.
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n

1.
2.

d
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2. ročník
(N = 91)

Dimenze/škály

Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj

Tab. 31 Porovnání průměrných hodnot na škálách ve dvou časech měření

Studijní orientace

16.

Osobní zájem

17.

Získání diplomu

3,04

(0,89)

2,96

(0,95)

0,88

18.

Test svých možností

3,30

(1,19)

2,82

(1,12)

4,34***

19.

Profesní motivace

4,26

(0,54)

4,24

(0,57)

0,35

20.

Rozporná motivace

2,04

(0,93)

1,99

(0,91)

0,48

0,41

Statistická významnost: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; d – velikost účinku (Cohen)

(c

)

Změny v příslušnosti k typu
Využití shlukové analýzy v případě sledování vývojových změn umožňuje vyvarovat se
zkreslení způsobenému zprůměrováním hodnot všech jedinců a zohlednit případné interindividuální rozdíly ve vývojových trendech. Za tímto účelem jsme opět použili shlukovou
analýzu, Wardovu metodu, přičemž odpovědi našeho vzorku 91 studentů jsme ponechali
jako součást datové matice celého souboru (N = 856) a k této matici dále připojili odpovědi
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studentů v čase druhého měření. Tyto odpovědi byly zařazeny jako samostatná měření,
což zvětšilo náš soubor na 947 případů. Na základě výsledků shlukové analýzy jsme pak
byli schopni posoudit směr vývoje všech námi sledovaných 91 studentů. Získané výsledky
o posunech z konkrétních typů shrnuje tabulka 32.

Frekvvence
2. roč.

Rozložení změn
Směrem
k typu 1

1. Pasivně reproduktivní

14

2. Aktivně reproduktivní

38

7

3. Orientovaný na porozumění

39

6

Směrem
k typu 2

Směrem
k typu 3

3

3
14

9

Frekvvence
4. roč.

Beze
změny
8

lis

Typ

hi
n

Tab. 32 Posuny v typech v průběhu dvou let (N = 91)

20

17

31

24

40

(c

)

G
ra
da

P

ub

Jak vyplývá z tabulky 32 shrnující výsledky shlukové analýzy ve dvou časech měření,
jednotlivé typy jsou v tomto podsouboru odlišně zastoupeny v porovnání s celkovým
souborem (N = 856). Nejvíce je zde zastoupen typ orientovaný na porozumění, téměř
shodné zastoupení má typ aktivně reproduktivní a nejmenší podíl zaujímá typ pasivně
reproduktivní. Při porovnání podílu jedinců v jednotlivých typech z hlediska 4–5 semestrálního odstupu zjišťujeme několik odlišných vývojových trendů u různých typů.
V případě pasivně reproduktivního typu se tři studenti přesunuli do typu 2 a tři studenti
do typu 3. V obou případech je možné tyto změny považovat za pozitivní vývojový trend.
Polovina studentů však svou příslušnost k tomuto typu po dvou letech nezměnila. Aktivně
reproduktivní studenti se změnili jak k typu orientovanému na porozumění, tak i směrem
k typu pasivně reproduktivnímu. Těchto studentů je však o polovinu méně. 17 studentů
zůstalo z hlediska příslušnosti k tomuto typu beze změny. Oproti očekávání také téměř
třetina studentů orientovaných na porozumění změnila příslušnost k typu směrem k méně
adaptivním (9 studentů k typu aktivně reproduktivnímu a 6 studentů dokonce k pasivně reproduktivnímu typu). Tyto trendy jasně naznačují, že vývoj osobní epistemologie a vzorců
učení není jednoduše lineární, ale obsahuje i rekurze. Změny směrem k méně adaptivním
typům vzorců učení je možné interpretovat ve vztahu ke konkrétním kontextům a smyslu,
který jim jedinci připisují. Identifikované rozdíly však mohly být zkresleny také odlišným
způsobem chápání výroků v položkách u studentů ve 2. a 4. ročníku.
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V posledním kroku analýzy odpovědí studentů ve dvou časech jsme využili kombinaci
dvou předchozích přístupů. Na základě odpovědí studentů ve 2. ročníku jsme zachovali
jejich již identifikovanou příslušnost k určitému typu a následně v rámci těchto typů vypočítali aritmetické průměry a směrodatné odchylky na jednotlivých škálách pro oba časy
měření. Tento postup umožnil diferencovaný pohled na to, jak se mění studenti, kteří ve
druhém ročníku patřili ke stejnému typu. Z výsledků párového t-testu doplněného výpočtem velikosti účinku vyplývá, že nejvíce změn proběhlo u studentů aktivně reproduktivního typu, kde je možné najít změny středně silného účinku ve smyslu poklesu hodnot na
škálách „vnější regulace“ a škále „test svých možností“, dále poklesu na škálách „postupné
analyzování“, „použití znalostí“ a „vnější stimulace učením“, u kterého byla zaznamenána
střední velikost účinku. Veškeré tyto změny jsou v souladu s celkovým porovnáním průměrných hodnot a pohybují se ve směru poklesu méně adaptivních přesvědčení o povaze
znalostí a s nimi souvisejících vzorců učení. V případě typu pasivně reproduktivního došlo
ke statisticky významnému vzestupu na škálách „autoregulace učebního obsahu“ a „vnější
regulace výsledků“, který opět naznačuje, že s přibývající dobou trávenou ve vysokoškolském vzdělávání klesá spoléhání na vnější zdroje a může dojít i k vzestupu autoregulačních
strategií. V případě typu orientovaného na porozumění došlo pouze k jedinému poklesu
na škále „přijímání znalostí“, přičemž šlo o rozdíl o slabé velikosti účinku. Přehled všech
změn shrnuje tabulka 33. Tato zjištění přinesla doklady o tom, že jednotlivé typy studentů
se rozvíjí různým způsobem, čímž bylo možné potvrdit hypotézu 3.
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Změny na škálách v rámci typů
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4,01 (0,56)
3,29 (0,81)
3,67 (0,65)
3,38 (0,75)
3,83 (0,58)

4,01 (0,56)
2,91 (0,66)
4,20 (0,60)
3,76 (0,51)

3,67 (0,80)
2,73 (0,82)
3,33 (0,76)
2,28 (0,72)

1,42 (0,44) 1,48 (0,42)

d

–0,62

–1,23

1,77
0,24
1,06

–0,46
0,59
1,01
2,03

–0,45

1,48
1,41
0,28
1,02
–0,45

2,10 (0,75)

4,32 (0,50)

3,73 (0,62)
3,18 (0,81)
3,65 (0,98)

2,92 (0,80)
3,15 (0,65)
3,49 (0,50)
2,72 (0,75)

2,99 (0,63)

3,25 (0,56)
2,39 (0,66)
3,44 (0,62)
2,81 (0,66)
3,21 (0,58)

d

1,48

1,99 (0,82)

4,25 (0,44)

0,87

1,01

2,76 (1,39)

3,84 (0,52)

3,63 (1,28)
0,58
2,97 (0,46)
3,08 (0,96)
1,01
3,28 (0,99)
3,00 (1,07) 5,17*** 0,65 2,52 (0,96)

2,92 (0,81)
0,08
2,33 (0,92)
2,80 (0,74) 3,26** 0,50 2,80 (0,75)
3,16 (0,53) 3,85*** 0,64 3,03 (0,61)
2,53 (0,70)
1,91
2,92 (0,97)

g

2,79 (1,21)

3,76 (0,79)

2,99 (0,79)
3,25 (0,92)
2,36 (1,05)

3,03 (1,02)
2,77 (0,92)
2,57 (0,61)
2,96 (0,93)

2,63 (0,75)

2,92 (0,76)
2,37 (0,92)
3,17 (0,93)
2,50 (0,60)
3,13 (0,52)

hi
n

2,37 (0,60)

0,86
2,77 (0,60)
0,16
1,98 (0,71)
2,06*
3,04 (0,85)
2,35* 0,39 2,38 (0,55)
0,11
2,79 (0,67)

3,27 (0,68)
3,28 (0,78)
3,53 (0,78)
3,28 (0,90)
2,59 (0,92)

Pasivně reproduktivní
(N = 41)
2. roč.
4. roč.
M (SD)
M (SD)

1,87
3,01 (0,51)
3,43** 0,41 3,28 (0,90)
0,54
3,48 (0,78)
2,58* 0,45 3,03 (0,51)
1,56
2,65 (0,66)

t

lis

2,85 (0,63)

3,16 (0,63)
2,37 (0,74)
3,26 (0,69)
2,57 (0,57)
3,20 (0,72)

3,53 (0,51)
3,30 (0,66)
3,97 (0,50)
3,46 (0,50)
2,67 (0,82)

ub

3,66 (0,44)
3,55 (0,54)
4,01 (0,47)
3,69 (0,52)
2,84 (0,85)

P

1,73
2,68* 0,37
0,73
0,15
–0,79

t

Aktivně reproduktivní
(N = 36)
2. roč.
4. roč.
M (SD)
M (SD)

Statistická významnost: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; d – velikost účinku (Cohen)

4,40 (0,52) 4,53 (0,49)

4,27 (0,52) 4,03 (0,63)
2,55 (0,87) 2,51 (0,83)
3,02 (1,48) 2,72 (1,23)

3,75 (0,75)
2,87 (0,89)
3,60 (0,77)
2,18 (0,69)

3,55 (0,51) 3,61 (0,71)

4,16 (0,43)
3,51 (0,61)
3,70 (0,75)
3,54 (0,73)
3,75 (0,67)

4,23 (0,37)
3,17 (0,58)
4,28 (0,64)
3,78 (0,61)

20. Rozporná motivace

Mentální modely
Konstruování znalostí
Přijímání znalostí
Použití znalostí
Vnější stimulace učením
Kooperování
Kognitivní strategie
Vztahy a struktura
Kritičnost
Memorování a opakování
Postupné analyzování
Konkrétní zpracování
Regulační strategie
Autoregulace procesů
a výsledků
Autoregulace učebního obsahu
Vnější regulace procesů
Vnější regulace výsledků
Absence regulace
Studijní orientace
Osobní zájem
Získání diplomu
Test svých možností

Na porozumění
(N = 14)
2. roč.
4. roč.
M (SD)
M (SD)

19. Profesní motivace

16.
17.
18.

12.
13.
14.
15.

11.

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Dimenze/škály

Tab. 33 Výsledky párového t-testu na škálách ILS v rámci shluků

)

(c
d

–0,10

0,33

–0,08
0,11
0,65

–2,54* 0,72
0,10
2,89* 0,75
–0,18

–1,13

–0,77
–1,67
–0,94
–0,67
–1,48

–1,34
0,00
–0,24
–0,91
0,31

t
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)
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Na základě výzkumných zjištění získaných dotazníkem ILS je možné české budoucí učitele
z hlediska osobní epistemologie charakterizovat jako profesně orientované, s převládajícím pojetím učení jako „použití znalostí“, jemuž dominuje „konkrétní myšlení“ a zájem
o znalosti, které mohou přenést do budoucí praxe. Jejich studijní vzorec je charakteristický současným využíváním vnější i vnitřní regulace studijních procesů a hloubkových
i povrchových kognitivních strategií a podprůměrnou hodnotou kritického myšlení. Mezi
studenty našeho výzkumného souboru (N = 856) byly v odlišné míře zastoupeny tři studijní
profily – aktivně reproduktivní typ měl největší podíl (celkově 58 %), pasivně reproduktivní
typ měl 19% zastoupení a na porozumění orientovaný typ byl zastoupen 23 %. Rozložení
studentů v těchto třech profilech z hlediska ročníku studia i výsledky měření stejných
studentů s odstupem 4–5 měsíců (N = 91) naznačují, že vývoj v průběhu vysokoškolského
studia není nikterak strmý, ale spíše pozvolný a může zahrnovat i rekurze. Doba strávená
ve vysokoškolském prostředí tedy sama o sobě negarantuje žádoucí epistemický růst, neboť
u poloviny studentů na konci jejich studia převažuje reproduktivně orientovaný vzorec
učení. Z hlediska vývojových teorií osobní epistemologie tento výsledek odpovídá třetí
pozici, kterou Perry (1970) charakterizoval jako období multiplicity, kdy student vnímá
rozmanitost perspektiv, ale ještě není schopen je kriticky vyhodnotit ve vztahu ke konkrétnímu kontextu. Belenkyová (1997) hovoří o subjektivní pozici, kdy ženy začínají naslouchat
intuici a trvat na hodnotě přímé osobní zkušenosti. Přestože si ještě plně neuvědomují sílu
své vlastní mysli a nejsou schopny svou zkušenost generalizovat, aby poradily ostatním,
začínají cítit, že na vlastní zkušenost mohou při rozhodování spoléhat. Kritériem pro
pravdivé je to, co vnímají jako pohodlné nebo co funguje. Nevěří naopak logice, analýze
nebo abstrakci (vědě) jako přístupu k pravdě. Van Rossum a Hamerová (2010) tuto pozici
označují jako koncepci reproduktivního porozumění a aplikace nacházející se těsně před
předělem mezi reproduktivním a konstruktivním myšlením a dosažením relativistického
pohledu na znalosti a poznávání, kdy pojetí dobra a zla je součástí konkrétních případů
v kontextu (1997), nebo samostatného uvažování a rozvíjení myšlení (Van Rossum & Hamer, 2010). Ve vztahu k preferencím studentů k aplikaci stojí za pozornost zjištění těchto
autorů, že aplikace na úrovni třetí pozice má charakter algoritmického využívání znalostí
v praxi a teprve, když studenti dosáhnou orientace na porozumění (tj. úrovně 4) a překonají reprodukci, jsou schopni získané znalosti použít flexibilním způsobem v různých
kontextech. Tyto souvislosti naznačují, že ani ve vzdělávání, které má blízko k profesnímu,
se není možné spokojit pouze s nácvikem profesních dovedností a rezignovat na rozvíjení
porozumění a podporu sofistikovanějšího epistemického uvažování.
Zjištění o českých studentech je zároveň možné považovat za výsledky, které jsou
v souladu se zjištěními z dalších evropských a severoamerických vzdělávacích prostředí
(Schommer, 1994, Vermunt, 1998, Van Rossum & Hamer, 2010, Donche & Van Petegem,
2009, Richardson, 2007). Svými výsledky se studenti českého výzkumného souboru odlišují
pouze ve způsobu uvažování o strategii „postupné analyzování“, kterou čeští studenti všech
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ročníků na rozdíl od holandských shodně vnímají jako součást na smysl orientovaného
faktoru. K potvrzení tohoto výsledku jako českého specifika by však bylo v budoucnu
nutné realizovat srovnávací šetření a zvážit všechny možné potenciální vlivy, které mohly
k těmto výsledkům přispět. Za tímto účelem by bylo rovněž vhodné otestovat srovnatelnost dotazníku ILS statistickými metodami, jako je např. konfirmační faktorová analýza.
Velká část zahraničních autorů považuje výsledky získané zkoumáním osobně epistemických a s nimi souvisejících aspektů za východisko pro realizaci různých intervencí
a změn ve studijním prostředí. Vermunt zmiňuje koncept konstruktivních frikcí, které
mohou stimulovat epistemický vývoj. Jedná se o navozování nesouladu ve studentových
studijních aktivitách vyučovacími aktivitami a požadavky učitele, jehož důsledkem má být
adaptace studentů na nové požadavky. Tyto však nesmí být příliš vzdálené od schopností
a dosavadních vzorců učení studentů, jinak mohou působit destruktivně. Van Rossum,
Deijkers a Hamerová (1985) v podobném smyslu zdůraznili, že „pro výuku zaměřenou na
vývoj studentů to znamená, že jejich interpretace kontextu nesmí být v žádném případě
znevažována. (…) Chceme-li dát studentům více odpovědnosti za jejich vlastní učení, je
třeba tuto intervenci realizovat jako pomalý proces seznamování s ní, protože příliš mnoho
‚dobré věci’ najednou by mohlo být považováno za ohrožující a znemožnit změnu“ (s. 640).
Podobně také Endedijková, Donche a Oosterheertová (2014), kteří ve vzorcích učení se
studentů v průběhu pedagogických praxí kombinací kognitivních, regulačních a emočních
charakteristik rozlišili čtyři typy studentů (orientovaní na smysl, závislí orientovaní na
smysl, reproduktivní a orientovaní na přežití) doporučují zohlednit příslušnost studenta
k typu při poskytování podpory, nenastavovat standardy příliš vysoko a vyladit učitelovy
cíle s vyučovacími prostředky, hodnoticími kritérii a formami hodnocení. Ve stejném
smyslu nacházíme u Baxter Magoldové (2001b) doporučení pro rozvíjení sebeautorství:
validování studentů jako těch, kteří ví, situování učení v žákově zkušenosti a definování učení jako vzájemné konstruování významu. Perry (1970) s rozvojem tří nejvyšších
pozic intelektuálního a etického vývoje spojuje významné cíle vysokoškolského vzdělávání – „učit se myslet“ (být schopen argumentovat a používat důkazy k informovanému
rozhodování); „uznávat relativismus a úlohu kontextu“ (zvažovat hodnotu různorodých
perspektiv v rámci vlastního rozhodování, jednání s druhými i v kontaktu s jinými kulturami) a vést studenty k „zaujímání vlastního stanoviska a definování vlastní pozice“
s ohledem na ostatní a jejich volby.
Zdá se, že převzetí kontroly nad vlastním učením a získání sebedůvěry je pro epistemický růst klíčové. Vzhledem k tomu, že tři typy identifikované v souboru českých budoucích
učitelů se ve vztahu k těmto charakteristikám výrazně odlišují, bylo by vhodné uvažovat
o možných zásadách pro podporu epistemického vývoje každého z nich. Pasivně reproduktivní typ je problematický omezenou schopností regulovat své učení, ať už samostatně
nebo s využitím vnější regulace. Tito jedinci by pravděpodobně mohli profitovat z explicitního reflektování vlastních motivů a cílů a z podpory nácviku metakognice a sebereflexe,
stejně jako z reflektování rozporů a potíží, které se jim v průběhu studia a praxí dějí.
Většina zdrojů upozorňuje na vysokou rezistenci tohoto typu vůči změně a zdůrazňuje
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Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj

nutnost trpělivého narušování jejich bezpečné zóny a pozorné nastavení cílů. Aktivně
reproduktivní typ je charakteristický tím, že ještě nepřevzal kontrolu nad vlastním učením a potřebuje být ostatními ujišťován o správnosti svých kroků. Tito studenti potřebují
příležitost k rozvíjení svých koncepcí a náhledů ve spolupráci s ostatními v bezpečném
prostředí, které je povzbudí. Oproti tomu studenti typu orientovaného na porozumění
již dokáží své učení regulovat samostatně. U těchto studentů by bylo chybou trvat na přílišných externích restrikcích, ale oproti tomu by bylo dobré se zaměřit na zprostředkování
informací z více zdrojů, kontakt s experty v oblasti a příležitost působit v praxi.
Vzhledem k přepokládané reciprocitě vztahů mezi jednotlivými komponentami osobní
epistemologie a vzorců učení je vhodné působit nejen na metakognitivní aspekty (reflexí
nebo modelováním), ale také na kognitivní aktivity a skrze jejich reflexi dospívat k navozování nerovnováhy v koncepcích studentů ve smyslu konstruktivních frikcí. Z aktivit
přispívajících k epistemickému růstu jsou to různé diskuse, argumentace nebo navozování
problémů, které vybízejí studenty k převzetí řízení a odpovědnosti za své názory.
Naše zjištění jsou v obecném souladu s nálezy autorů o studentech jiných euroamerických zemí. Je však nutné připustit, že se jedná o výsledky získané pouze na základě
sebeposuzujících dotazníků, které mohou být zkresleny různými činiteli. Mezi nejčastěji
uváděnými bývá tendence respondentů odpovídat sociálně desirabilním způsobem, který
nemusí zcela odpovídat reálnému sebehodnocení, anebo nedostatek plné pozornosti z důvodu příliš dlouhého dotazníku. Zdrojem dalšího možného zkreslení mohlo být i odlišné
chápání některých pojmů studenty různých epistemických úrovní. Vzhledem k tomu, že se
studenti liší ve standardech pro porozumění i v pojetích spolehlivých poznávacích procesů,
mohou mít jednotlivé položky pro různé studenty odlišné konotace a jejich porozumění
se nemusí shodovat s porozuměním autorů dotazníku. Dále, způsob výběru výzkumného
souboru podporoval heterogenitu z hlediska délky studia, počty studentů v jednotlivých
ročnících však nebyly zcela vyrovnané a rovněž jej nelze považovat za zcela reprezentativní
ve vztahu k základnímu souboru, neboť byl založen na odpovědích studentů ochotných
spolupracovat. Z důvodu online formy odpovídání bylo rovněž obtížné určit přesně návratnost, avšak vzhledem k údajům získaných od spolupracujících vyučujících jsme dospěli
k hodnotě 82 %. Tato omezení jsme se snažili alespoň částečně eliminovat využíváním
více postupů při analýze dat.
Další omezení této studie spočívá ve skutečnosti, že použitý dotazník nebyl primárně určen k poskytnutí detailního pohledu na osobní epistemologii. Klíčové rysy těchto
charakteristik jsou ve Vermuntově teoretickém přístupu zakotveny v několika různých dimenzích, které, přestože podle našeho názoru výstižně charakterizují různé aspekty osobní
epistemologie (statické versus dynamické, kognitivní versus metakognitivní), nemusí být
citlivé vůči jemným fasetám hrajícím roli v konkrétních kontextech, disciplínách, situacích
nebo úlohách. Jako poněkud problematická ve vztahu k osobně epistemickým aspektům se
ukázala také dimenze „studijní orientace“, jejíž úloha prediktoru studijního chování byla
na hranici statistické významnosti. To vše ukazuje na potřebu zkoumat osobní epistemologii a její vztahy ke studijním procesům a výsledkům dále a pokud možno v konkrétně
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definovaných kontextech. Tato kvantitativní studie představuje pouze počáteční vstup do
terénu osobní epistemologie a podle našeho soudu by bylo vhodné ji doplnit například
intenzivnějším bádáním s využitím kvalitativních přístupů a metod umožňujících identifikovat epistemická přesvědčení, která reálně řídí jednání studentů v konkrétních situacích
včetně významných působících podmínek. Rovněž tak epistemický vývoj studentů by bylo
vhodné do budoucna pečlivě sledovat a využít měření ve více nežli dvou časech, což umožní
činit úvahy o vývojových trajektoriích studentů příslušejících k odlišným typům a zohlednit
podmínky, které k tomuto vývoji přispívají. Konečně by bylo možné skrze konstrukt osobní epistemologie hodnotit prospěšnost různých forem výuky, včetně vyučovacích metod,
standardů a způsobů hodnocení i odborníků, kteří se na učitelské přípravě podílejí.
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„… Jestli se mění můj pohled na znalosti? (…) Určitě se mění, hledám komplexnější informace a snažím se čerpat z různých zdrojů, ověřovat si víc než dřív. A také mám pocit, že
čím dál víc chci vědět víc…“
Z rozhovoru s Nikolou, studentkou 4. ročníku učitelství pro střední školy
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Osobní epistemologie je v našich podmínkách dosud málo známý pojem, který však odkazuje k aspektům každodenní zkušenosti vzdělavatelů i jejich studentů. Vzhledem k tomu,
že jde o aspekty rozhodující pro kvalitu studijních procesů i výsledků, pro vzdělavatele
budoucích učitelů i pro stávající a budoucí učitele samotné, zaslouží si pozornost. Tento
text se snaží uvést českého čtenáře do oblasti epistemického vývoje a jeho podpory, což
činí dvěma cestami.
Jednou z nich je teoretický přehled stávajících konceptualizací konstruktu, jeho vztahu
k ostatním aspektům učení a dosavadním způsobům zkoumání. Osobní epistemologie je
představena jako soubor dimenzí, jejichž konkrétní hodnoty představují kritéria řídící naše
rozhodování a jednání v situacích poznávání. Významným zjištěním, které napomohlo
k rozvoji intervencí, je fakt, že vztah mezi osobně epistemickými aspekty a poznávacími
procesy je reciproční, a stejně tak jako má osobní epistemologie vliv na procesy poznávání, mohou poznávací a studijní procesy zpětně formovat epistemická přesvědčení. To
dává naději, že skrze studijní zkušenosti, které budoucím učitelům připravíme, můžeme
ovlivňovat jejich kritéria pro hodnocení znalostí a náhledy na způsoby poznávání. Poslední
dvě kapitoly teoretického přehledu zahrnují poznatky o epistemických změnách a zabývají
se možnými cestami, které byly při pokusech o stimulování epistemického vývoje dosud
úspěšné. Zajímavé obohacení a inspiraci v tomto směru mohou představovat například
různé typy textů používané k navozování epistemických pochybností. Dalším trendem,
který je v našich podmínkách dosud rozvíjen jenom málo, jsou způsoby interakce ve výuce.
Dialogická komunikace, argumentování a reflektování jsou spolehlivé epistemické procesy
podporující sofistikovanějších formy uvažování, které je třeba na podporu epistemického
růstu také v našich podmínkách rozvíjet.
Druhá cesta přiblížení osobní epistemologie českému čtenáři v této knize vede skrze
výsledky epistemických charakteristik souboru budoucích učitelů. Naše zjištění charakterizují české budoucí učitele z hlediska osobně epistemických aspektů jako s převládajícím
pojetím znalostí jako „využívání“, které souvisí s konkrétním zpracováním informací
a znalostí. Konfrontace těchto výsledků s teoriemi epistemického vývoje však ukazuje,
že pro úspěšnost budoucích učitelů při řešení komplexnějších problémů je nutné rozvíjet
také vyšší epistemické úrovně. Skrze podporu jejich sebedůvěry, autoregulace a zaujímání
vlastního stanoviska, které je dobře odůvodněné ve vztahu ke konkrétnímu kontextu, je
možné stimulovat epistemická stanoviska a podporovat jejich intelektuální růst. Pro pod-
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poru budoucích učitelů na jejich cestě k vyšším epistemickým pozicím je možné využít
výzkumná zjištění o různých profilech studentů. Studenti příslušející k různým typům mohou nejvíce těžit z diferencovaného přístupu na základě zjištěných charakteristik. V tomto
směru bylo zkoumání epistemických přesvědčení v kontextu vzorců učení obohacující.
Stávající poznání o těchto charakteristikách je však potřeba dále rozvíjet. Způsob, jakým
byla osobní epistemologie v tomto textu uchopena, představuje pouze jednu z mnoha
možností. Náš přístup byl počátečním vstupem do osobně epistemického terénu, který je
třeba dále rozvíjet, a výsledky empirické studie ukázaly, že stále existuje mnoho nezodpovězených otázek, z jejichž vyjasnění můžeme pro vzdělávání budoucích učitelů těžit. Do
budoucna bude například užitečné využít kvalitativní metodologické přístupy a jemněji
analyzovat fasety osobní epistemologie budoucích učitelů, které se jeví jako adaptivní
v konkrétních situacích a kontextech. Tímto způsobem je možné například zjišťovat, jak
se využívání konkrétních spolehlivých epistemických procesů vztahuje k důsledkům pro
budoucí učitele nebo jejich žáky v kontextu výuky. Je také možné probádávat, za jakých
podmínek dochází k zapojení těchto procesů a které kontextuální podmínky jejich zapojení naopak brání.
Námi použitý konstrukt vzorců učení poukázal také na potřebu přesněji vymezit roli
emocí a cílů zakotvených v konkrétních kontextech a přítomných v určitých situacích.
Je patrné, že emoce prožívané v konkrétních situacích významně usměrňují kognitivní
a metakognitivní procesy epistemického poznávání, a lepší porozumění tomu, v jakých
situacích k jejich aktivaci dochází, může být pro další vývoj prospěšné.
V neposlední řadě je potřeba zkoumat vztah mezi osobní epistemologií budoucích
učitelů a jejich sebepojetím. Mnohé z nedávných studií naznačují, že způsoby mentálního
fungování jedinců jsou neoddělitelně spojeny s jejich obrazy sebe sama a ve snaze o podporu poznávacích charakteristik je potřeba vědět, jakým způsobem tyto charakteristiky
ve vzdělávacím kontextu zohlednit.
Porovnání výsledků českých budoucích učitelů se studenty ze zahraničí naznačilo, že
mohou existovat vzorce učení specifické pro naši kulturní zkušenost, které souvisí s některými méně adaptivními epistemickými procesy i výsledky. Jejich další zkoumání může
přispět k lepšímu porozumění toho, jak jsou v našich vzdělávacích podmínkách udržovány
některé nežádoucí jevy a jaké podmínky jsou potřeba k jejich oslabování a změně.
Práce na tomto textu má počátek už před několika lety, kdy se její autorka snažila lépe
porozumět některým problémům, s nimiž se při svém dlouholetém působení ve vzdělávání budoucích i stávajících učitelů sama setkává. Tato cesta ji zavedla až ke konstruktu
osobní epistemologie, který nejenomže dodal dostatečně detailní a spolehlivá vysvětlení,
ale pomohl rozžehnout světlo na cestě k novým možnostem. Jeho objevování se stalo
složitějším, nežli se původně zdálo, ale bezesporu ponoření se do něho bylo až překvapivě
vzrušujícím procesem plným drobných „objevů“ a povětšinou pozitivních a intenzivních
epistemických emocí, mezi nimiž by vyzvedla naději na možnou další cestu. Podaří-li se
tomuto textu alespoň něco z těchto prožitků, myšlenek a inspirací zprostředkovat jeho
čtenářům, pak splnil svůj účel.
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This book is a comprehensive treatise on personal epistemology. Its objectives are to introduce the Czech reader to its meaning and its relationship to other constructs relevant
to learning; to point out the meaning it has in learning processes and results; and to imply
possible directions for further research and development in the area. The first five chapters
represent an overview of theoretical approaches to the topic and the findings generated
by prior research into personal epistemology.
Chapter 1 defines personal epistemology as a psychological construct and a meaningful
perspective for research into and support of the academic development of future teachers.
It points out several lines of research and summarises their theoretical starting points.
Chapter 2 consists of an overview of specific findings from four directions of empirical research into personal epistemology. Developmental concepts present findings about
the general developmental characteristics of epistemic progression, while dimensional
concepts enrich our knowledge with the relationship of personal epistemology to other
relevant constructs, such as cognitive strategies, metacognition, learning achievements,
epistemic emotions, and self-concept. Situated approaches emphasise the role of domain
specificity in cognition and offer enriching findings from many disciplines and areas.
Lastly, philosophy-inspired approaches emphasise aspects of substantiating knowledge and
epistemic goals and the need to use qualitative research strategies to investigate these
complex characteristics.
Chapter 3 contains an overview of the methods used within the framework of individual research approaches and presents the results of research into the relationship of
personal epistemology to various constructs. The embedding of personal epistemology into
relationships to other constructs relevant to learning processes, we believe, has contributed
to a better understanding of the role of this construct as well as the restrictions it has in
predicting learning processes and achievements.
Chapter 4 deals with changes in epistemic cognition. It discerns between natural epistemic development and deliberately induced changes in epistemic cognition and summarises
the current findings about their mechanisms. Last but not least, it offers inspiration from
abroad regarding specific possibilities of supporting epistemic development in higher
education.
Chapter 5 views personal epistemology from a teacher’s perspective and introduces
key findings on the epistemic-cognition processes that teachers mediate to their pupils
and students.
The second part of the book is empirical in its essence. It contains two studies conducted
on a cohort of Czech student teachers. The first study (Chapter 7) is methodological. Using
a mixed approach, it tries to evaluate the usability of the Dutch Inventory of Learning Pat-
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terns in measuring personal epistemological aspects in the population of Czech student
teachers. The second study (Chapter 8) uses the proven ILS questionnaire to describe the
personal epistemologies of future Czech teachers in the context of related variables.
Researching personal epistemologies as they relate to learning patterns appears to be
useful for comprehending how these characteristics function in the context of real learning situations and has catalysed support of the epistemic development of students with
various learning-pattern profiles. However, it still remains only one of many directions for
discovering the personal epistemology of future teachers, and therefore, in the conclusion,
other possible directions and approaches for developing our understanding of personal
epistemological aspects are implied.
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