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Posudek na diplomovou práci Petra Volfa 

"Učební styl v procesu kognitivního a metakognitivního učení". 

Předkládaná práce Petra Volfa je zaměřena do té oblasti pedagogiky, která v sobě spojuje 
nejen zřetel didaktický a pedagogicko psychologický, ale akcentuje rovněž naléhavost 
některých problémů, které z hlediska stávajících transformačních procesů ve školství je třeba 
objasňovat a přispívat k jejich řešení. 

Práce má teoreticko empirický charakter, obě části jsou poměrně rozsáhlé, vyvážené a 
vzájemně na sebe navazující. 
Již v teoretické části práce se objevuje autorův výzkumný záměr, do jaké míry tvoří učební styl 
dispoziční základnu pro rozvoj metakognice. Od tohoto záměru se odvíjí skladba kapitol, 
které se zabývají teoretickými přístupy v oblasti procesu učení, vybranými teoriemi 
autoregulace, metakognice a učebního stylu. 
Vzhledem k tomu, že oblast kognitivního učení, na kterou se autor ve své práci zaměřil, je 
problematikou velmi složitou, je třeba ocenit autorovo rozhodnutí i přístup k jejímu řešení. 
Komplexní pojetí kognitivního učení je jednou z předností této práce, která na některých 
místech vede i ke kritickému hodnocení problému. Konkr. Bloomova taxonomie, jejíž podstatu 
autor považuje za velmi přínosnou, není podle něj natolik flexibilní, aby umožnila 
zakomponování metakognitivního učení a efektivní práci učitele s jednotlivými cílovými 
kategoriemi. 
Na str. 28 autor uvádí obrázek znázorňující vztah jednotlivých kategorií a utváření 

metakognice. 
Ocenila bych, kdyby v průběhu obhajoby: 
1. autor tento vztah vysvětlil, 
2. kdyby komisi přiblížil očekávání a přínos od tak zevrubného teoretického úvodu. 

V empirické části práce dominuje autorova výzkumná otázka (reflektována bohatě v části 
teoretické), zda učební styl tvoří dispoziční základnu pro rozvoj metakognice. Tato úvaha se 
stala základem formulace výzkumné hypotézy a následného výzkumu. Autor využil 
standardizovaného dotazníku studijního stylu a pracovního sešitu s metakognitivním nácvikem 
(vlastní konstrukce). 
Konstrukce tohoto sešitu je jedním z přínosů práce, na kterém autor prokázal metodologické, 
odborné i tvůrčí způsobilosti ( stavba tohoto sešitu, možnosti kvantitativní a zejména 
kvalitativní analýzy budou uvedeny jako ukázková práce na webových stránkách 
"metakognice"). 
V průběhu obhajoby by autor mohl sdělit svůj názor a objasnit nepotvrzení hypotézy o vztahu 
hloubkového učebního stylu a úspěšného využívání metakognitivvích strategií. 

Kromě výzkumem sledovaných otázek autor dospěl ke zjištění, že pro formování učebních 
kompetencí žáka je nutné zaměřit se na procesuálnost učení a na jeho řízení s cílem 
autoregulace, rozvíjet ty prvky v procesu učení, které determinují jeho efekt a účinnost 
(metakognice, analýza chyby, vytváření vztahu k učení a pod.). 
Autor v průběhu přípravy diplomové práce získával své první zkušenosti učitele na ZŠ. Jsou 
učitel a žáci na tento typ výuky připraveni? 

Vzhledem k tomu, že celá řada úvah, které jsme spolu s autorem vedli nad získanými 
výsledky nejsou v práci obsaženy, uvítala bych, kdyby se autor v průběhu obhajoby mohl 



vyjádřit k některým závěrům, které jsou z hlediska výhledu a perspektivy této metodiky a 
projektu velmi přínosné. 
Jediné připomínky, které k práci mám, jsou formálního rázu. Jde o určité stylistické a 
gramatické nedostatky, používání interpunkce a pod. 

Jinak práce tvoří ucelenou teoreticko empirickou studii, je zpracována na velmi dobré úrovni, 
statistické zpracování v přehledné grafické úpravě dovoluje získání dalších diagnostických 
údajů. 

Vzhledem k celkovému hodnocení práce, k přístupu, ve kterém autor prokázal náležitou 
zralost, odbornou schopnost a samostatnost považuji zmíněné připomínky za minoritní, 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat v Ý bor n ě. 
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