
Posudek oponentky bakalářské práce 
Katedra pedagogiky FF UK v Praze 

 
Jméno a příjmení studentky:  Šárka Preislerová 
Název práce: Vliv motivace na tvořivost studentů a žáků 
 
Vedoucí práce:  Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 
 
Technické parametry práce 
Počet stránek textu: 40 
Počet titulů v seznamu literatury: více než v běžné Bc.práci 
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 

 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití metod 
 
Využití 
praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
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Vhodnost prezentace závěrů práce 
 

Celkové hodnocení práce: 
Volba tématu a typ bakalářské práce: 

• Téma vztahu motivace a tvořivosti žáků a studentů považuji za důležité a aktuální. 
Autorka volila přehledový charakter textu se zamýšleným vyústěním do praxe škol 
(doporučení pedagogům).  

Komentáře  k textu práce: 

• Podle mého názoru zacílení bakalářského úkolu ne zcela rezonuje s jeho naplněním. 
Vyjdu – li z anotace práce, autorka usiluje o výklad vztahu druhů motivace k tvořivosti 
žáků. Na tomto základě by měla vzniknout doporučení o vhodných způsobech 
zapojení žáků do kreativní činnosti. To je záměr regulérní a jak jsem již psala výše – 
důležitý a aktuální. Zdůvodnění struktury práce je srozumitelné: podat výklad 
konceptu tvořivosti, poté konceptu a akcentovat poté jejich vztah ve specifickém 
pedagogickém prostředí. Jádrem textu by tedy měla být problematika vztahu 
motivace a tvořivosti u žáků, ale jako by autorce už na ni nezbylo v textu mnoho sil. 
Obšírně, skutečně přehledně a precizně je vyložena problematika tvořivosti jako 
takové (teorie, přístupy, faktory), již v menší míře to platí o kapitole motivace (např. 
doporučení SKAV by zřejmě měly patřit do pedagogického kontextu).  Kapitola 4, 
která má název odkazující na pedagogický kontext, je spíše určitou mozaikou 
pohledů na téma (tu s větším ohledem na vztah motivace – tvořivost, tu s menším): 
dostáváme informace o přístupech Reggio Emilia, nadaných dětech, Montessori 
Waldorfské pedagogice. Výklad problematiky tak má určitou sestupnou tendenci.  

• Podkapitola 4. 7. má název Přehled výzkumných zjištění, formulačně však zřejmě 
sleduje ona doporučení, které jsou slibována v anotaci textu bakalářské práce. 
Rozdělena jsou na podkapitoly Žák, Učitel, Kurikulum a jednotlivá doporučení 
většinou odkazují na autory, kteří provedli výzkumy v dané oblasti. Ne vždy se však 
týkají bezprostředně vztahu motivace – tvořivost.   
konstruktivistického paradigmatu (v podobě modelu evokace – uvědomění – reflexe).  

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

• V podkapitole Žák uvádíte určitá doporučení, která jsou spojena s „rozvíjením 
schopnosti tvořit“. Jsou většinou v kognitivní oblasti: Máte informace o výzkumech, 
které by se týkaly i jiné oblasti rozvoje? 

• U doporučení „… každý učitel by měl hledat, jak vytvořit více prostoru… (Kohoutek) 
jde o výzkumné zjištění? (s. 41)  

• Prosím autorku, aby jasněji vysvětlila opuštění cíle práce zaměřit se i na výzkumy své 
tematiky v českém prostředí.  

  
Závěr posouzení bakalářské práce: 
Ve své bakalářské práci se Šárka Preislerová snaží uchopit důležité pedagogické téma. Už 
z výčtu literatury lze usuzovat, že chtěla přistoupit ke svému úkolu zodpovědně, a myslím, že 
pokud by si práci lépe rozvrhla, svůj bakalářský úkol by optimálně naplnila. 
 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace:  v e l m i   d o b ř e  
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