
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Petra Volfa na téma: 

"Učební styl v procesu kognitivního a metakognitivního učení" 

Problematika učebních stylů, jejich význam v procesu kognitivního a metakognitivního 

učení, utváření informačních dovedností i rozvíjení metakognitivní autoregulace patří dnes 

k velmi aktuálním tématům pedagogiky a psychologie - nejen v rovině teoretické, ale 

především v oblasti školské praxe. 

V současnosti řeší mnohé školy řeší na "různé úrovni" samostatnosti i kvality vlastní 

vzdělávací programy a projekty, kde je nezbytné akcentovat tvořivý přístup ke zpracování 

učebního obsahu nejen samotnými učiteli, ale je nutné zohledňovat i význam specifických 

stylů učení u konkrétních žáků - a to právě v kontextu kognitivního a metakognitivního 

učení. Způsobilost žáka plánovat, reflektovat, monitorovat a vyhodnocovat postupy, jichž 

sám používá v procesu "učení se učit" mu pomáhá do budoucnosti v procesu poznání toho, 

jak sám postupuje, když poznává svět i sám sebe. 

Autor vychází především z teze, že dnes není zdaleka základem vzdělávání jen suma 

všeobecných znalostí, ale dovednost samostatné a pohotové orientace v množství vědeckých 

informací z různých oblastí společenského, kulturního a vědeckého života, jejich 

zpracovávání, ale i jejich hodnocení. Sám si na základě vlastních pedagogických aktivit 

uvědomuje nezbytnost podávat o problematice metakognice srozumitelné teoretické 

informace samotným učitelům, zároveň jim však názorně pomáhá v procesu uchopování 

metakognitivního učení do systému vlastních vzdělávacích dokumentů, programů, metod a 

strategií. Z těchto myšlenkových linií Petra Volfa vychází celková struktura a projekt 

diplomové práce. 

Předložená práce má teoreticko empirický charakter - v určitém úhlu pohledu však 

obsahuje i aspekty didakticko metodické. V teoretických východiscích se autor dotýká 

především vymezení základních termínů v kontextu psychologických i pedagogických 

kontextů (například učební styl, metakognice, teorie vzdělávání). Pozitivně lze hodnotit snahu 

. komparovat různé přístupy, teorie i odborné pohledy (čerpaných z našich i zahraničních 

publikací). Která sociokognitivní teorie vzdělávání je autorovi nejbližší a proč? 



V empirické části autor přehledně charakterizuje výzkumné pole, problémové okruhy a 

úkoly, obsahová východiska, charakteristiku výzkumného vzorku i samotnou strategii šetření 

s použitými metodami. Jako velmi pozitivní pro potřeby školské praxe i pro pomoc učitelům 

se ml Jeví promyšlené zhodnocení výsledků zvolených dotazníků učebních stylů, využití 

zkušeností práce s pojmovou mapou a celková analýza (obsahová a psychologická) 

pracovního sešitu. Podnětný se mi zdá zvolený postup i pro samotné žáky. Má autor s tímto 

přístupem zkušenost z vlastní výuky na základní škole nebo až z období výzkumu v rámci 

rozpracování tematiky diplomové práce? Jaké zkušenosti má Petr Volf s rozvíjením 

informačních dovedností u žáků, které na základní škole v rámci učitelské profese vyučoval -

v oblasti jejich vědomí potřeby informace, výběru informačních pramenů, strategie 

vyhledávání informací, hodnocení informací, případně orgamzace a úpravy poznámek? 

Domnívám se, že pomáhat "uvědomovat si postup vlastního učení" lze vhodnou formou 

v kterémkoliv předmětu i při běžné komunikaci se žáky na všech školních stupních. Může 

autor z vlastní zkušenosti uvést příklady obtíží žáků při osvojování některých významných 

pojmů (zákonů, pravidel) z předmětů, které vyučoval? Která zkušenost byla pro něho 

nejzajímavější s využitím úkolů a pojmové mapy v konkrétním realizovaném výzkumném 

šetření? Práce vyvolává celou řadu inspirací, podnětů i otázek, v posudku však uvádím pouze 

některé. 

Závěr: 

Celkově lze charakterizovat práci jako zdařilou. Autor prokázal v diplomové práci 

orientaci v odborné literatuře, a to i v zahraniční. V interpretaci empirických zkušenosti a 

vlastních doporučeních je střídmý. I po formální stránce je diplomová práce na solidní úrovni. 

Doporučené hodnocení: výborně 

Praha 28.8. 2007 Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. 


