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Diplomová práce se zabývá problematikou učebních stylů žáků ve výuce témat informaticky 
zaměřených předmětů. Na úvod musím zmínit, že podle některých autorů1 je v době, kdy 
v životě mladé generace dominují digitální technologie, velice obtížné tvrdit, že je pro tuto 
generaci charakteristický konkrétní styl učení nebo preference učení. Teorie stylů učení 
(Jonassen & Grabowski, 1993; Kolb, 1984) rozlišují mezi preferencemi, které by žáci mohli 
mít, a různými přístupy k učení, které by mohli adoptovat. Žádné z nich však nejsou statické. 
Teorie stylů učení potvrzují signifikantní rozdíly mezi jedinci. Žáci mění své přístupy k učení 
v závislosti na jejich percepci zadaného úkolu a na jejich předchozím úspěchu s konkrétním 
přístupem (Biggs, 2003; Ramsden, 1992). Je otázkou, zda lze tyto konkrétní styly učení či 
obecné preference zobecnit na celou generaci. Problematika preference učebních stylů je již 
řadu let zkoumána v souvislosti se zjišťováním dopadu a efektivity e-learningových kurzů 
a preferencí učebních stylů on-line studentů a s úsilím vytvářet co možná nejlepší podmínky 
pro účastníky on-line kurzů; vědy zabývající se učením člověka zkoumají procesy učení žáků 
prostřednictvím sociálních sítí, učení prostřednictvím video her, productive failure (ve výuce 
v USA, Kanadě, Německu, v Singapuru nebo Austrálii), design thinking (např. ve výuce 
programování), learning from crowd aj. 

Autor diplomové práce ve výzkumné části sledoval učení žáků ve třídě za použití v podstatě 
„klasických“ vyučovacích metod (slovních, aktivizujících, aj.). Využívání digitálních 
technologií však do školního vzdělávání přináší naprosto nové přístupy k učení; v učení žáků 
však stále víc a víc nad školním učením dominuje informální učení za použití digitálních 
technologií, v důsledku čehož dochází k dramatickému přesunu učení z textových na 
multimediální učební materiály a ke vzrůstajícímu trendu používání počítačových her 
a simulací. Výsledky výzkumů ukazují na povrchní, nahodilé a často velice pasivní interakce 

                                                        
1 Např. BENNETT, S., MATON, K., KERVIN, L. (2008) The ‘digital natives’ debate: A critical review of the 
evidence. 



mladé generace s textem, které vyvolávají signifikantní otázky o tom, co digitální generace 
může skutečně dělat, jak se angažuje a jaký jim dává prostřednictvím technologií význam. 

Z těchto důvodů se řada autorů domnívá, že „neexistuje žádný důvod, proč by učební styly 
nebo typy poskytovaly důležité informace pro designování edukačních platforem. 
Doporučuje se proto zkoumat motivační profily nebo oborové zaměření (zájmy) žáků 
a věnovat pozornost těm smysluplným učebním metodám, které podporují spolupráci 
a seberegulaci.“2 Někteří autoři rovněž poukazují na to, že neexistuje žádný důkaz, že existují 
učební styly nebo typy v tom smyslu, aby mohli být lidé rozděleni na „auditivní“, „vizuální“ 
nebo „kinestetické“ učící se.3 Prof. J.D. Vermunt (University of Cambridge), který je 
v diplomové práci zmíněn, sice používá termín „učební styly4“, ale rozumí tím něco zcela 
odlišného: existují rozmanité a rozlišné sklony podle toho, jak ochotně studenti pracují 
s významy místo toho, aby aplikovali memorování. Takové přístupy k učení nejsou 
charakteristickým znakem žáků, ale přesněji řečeno utvářené prostřednictvím interakcí 
s žáky a edukačním prostředím. 

 
I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Diplomová práce Bc. Jelínka splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci, je 
zpracována v rozsahu 79 normostran bez příloh, obsahuje abstrakt a pět klíčových slov 
v českém i anglickém jazyce. Do práce jsou vložena všechna požadovaná prohlášení. Součástí 
diplomové práce jsou 4 přílohy, Seznam obrázků, Seznam tabulek a Seznam grafů. Do textu 
je zařazeno 5 obrázků, 16 tabulek a 21 grafů. 

Seznam použitých informačních zdrojů je zpracován podle platných norem. Obsahuje 
50 citací použitých zdrojů, z toho 23 cizojazyčných. V textu pod čarou je pak odkazováno na 
další použité zdroje, ne všechny jsou uvedeny v Seznamu použitých zdrojů. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

Diplomová práce je rozdělena do 8 kapitol. Obsahové zaměření diplomového projektu je 
naznačeno v Kapitole 1 Úvodu, vlastní vymezení výzkumného problému pak v Kapitole 2. 
Teoretickou část představují kapitoly 3, 4, 5 a 6, výzkumnou pak kapitoly 7, 8 a 9. V Závěru 
jsou shrnuty zkušenosti a zjištění vyplývající z řešení diplomového úkolu. 

Cílem diplomové práce je (s. 12, s. 14) zjistit, „zda při respektování učebních stylů žáků ve 
výuce informatických předmětů dochází ke změnám v procesu a výsledcích učení žáků“, 

Dílčí cíle práce (DC1, DC2, DC3, DC4), hlavní výzkumný problém a dílčí výzkumné problémy 
(DVP1, DVP2, DVP3, DVP4) jsou vytyčeny v Kapitole 2. 

TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část (kapitoly 3, 4, 5 a 6, rozsah s.14-42) je věnována didaktickým specifikům 
a teoretickému rámci konceptu učebních stylů. 

V Kapitole 3 přistupuje autor ke konceptu styl autor jako ke „způsobu, jakým jednotliví lidé 
přistupují k dané činnosti“, resp. jako ke konstruktu, zobecnění, zdůraznění některých 
aspektů různých činností a procesů. Diplomant vychází z předpokladu, že „každý žák má svůj 

                                                        
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU(2015)563389_EN.pdf 
3 Pashler, McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2008 
4 Learning styles 



jedinečný styl učení, na němž se podílí několik složek (kognitivní, motivační, sociální, 
environmentální, autoregulační). Kapitola 4 pojednává o vývoji učebních stylů, seznamuje 
s některými výzkumy v této oblasti. V Kapitole 5 pak autor (učebnicovým způsobem) 
představuje ty nejznámější teorie učebních stylů podle: 

 preferovaných smyslových podnětů (vizuální, auditivní, haptický, slovně-pojmový 
typ), 

 motivace a záměru (povrchový učební styl, hloubkový učební styl, utilitaristický 
učební styl), 

 schopností abstraktního a konkrétního vnímání informací, 

 autorů D. Kolba (divergenti, asimilanti, konvergenti, akomodanti; aktivní typ, 
reflektivní typ, teoretický typ, pragmatický typ) a J.D. Vermuta. 

Kapitola 6 je věnována diagnostice učebních stylů, kapitola je velice stručná a zmiňuje 
4 dotazníky, které se k diagnostikování učebních stylů používají. Pro svůj výzkumný úkol se 
diplomant rozhodl použít dotazník s 12 otázkami (viz Příloha A), který pro ČR vypracoval 
Institut pedagogicko-psychologického poradenství. 

VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část je představena v Kapitole 7, 8 a 9 (v rozsahu s. 43-73). Výzkumná šetření 
prováděná se žáky 8-letého gymnázia má přinést odpovědi na dílčí výzkumné otázky DVP3 
(Jaký je nejčetnější učební styl u žáků vybrané třídy) a DVP4 (Jak lze metodicky přistupovat 
k žákům při zohledňování jejich učebního stylu). 

Ve svém výzkumu diplomant použil tyto metody: 

(1) metodu kvantitativního dotazníkového šetření s použitím neanonymního on-line 
dotazníku (Příloha A, Příloha B), který byl zadán N=15 žákům (z toho 5 dívek). 
Metoda a podmínky pro její použití je popsáno na s. 45-47. 

(2) metodu akčního výzkumu s použitím záznamového archu (Příloha D) a preferenčního 
dotazníku (Příloha C). Metoda je popsána na s. 47-49. Akční výzkum probíhal 4 
měsíce (leden –duben 2016) po dobu 22 vyučovacích hodin na 8-letém gymnáziu ve 
třídě se žáky, které diplomant osobně znal. 

Podpora Pomůcky, postupy, materiály Použité metody 

vizuálního 
typu 

Reálné objekty, schémata, 
učebnice, internetový prohlížeč, 
dokumentární film o Google 

Problémová, demonstrační, vysvětlení, 
názorné předvedení 

sluchového 
typu 

Zápis na papír při 
brainstormingu 

Vysvětlování, výklad, brainstorming, 
diskuse, debata 

kinestetického 
typu 

 Manipulace s objekty, programy pro 
grafiku, SW, HW 

 

Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky jsou přehledně zpracovány (viz s. 45, s. 49-58). 
Výsledkem je, že se žák na základě dotazníku dozví, který z učebních typů ve svém učení 
preferuje (sluchový, vizuální, kinestetický). 



Adekvátnost použitých metod  

Pro dosažení vytyčených dílčích výzkumných cílů své diplomové práce diplomant použil 
kombinaci několika výzkumných metod, a to pro naplnění DC1 a DC2 teoretické výzkumné 
metody (studium a analýzu publikačních zdrojů, analyticko-syntetické metody) a pro 
naplnění cíle DC3 a DC4 empirické výzkumné metody (kvantitativní dotazníkové šetření, 
metody behaviorální, metoda pozorování). Akční výzkum sloužil jako prostředek pro návrh 
metodických přístupů k výuce tématů z ICT. Kvantitativního dotazníkového šetření a výuky 
se účastnilo N=15 žáků 8-letého gymnázia. Pozorování a zjištění z výuky jednotlivých hodin 
diplomant prováděl s použitím protokolů. Metody jsou popsány na s. 45-47, s. 47-49. 

Volba metod a příprava podkladů pro výzkumná šetření jsou v souladu s vymezenými 
výzkumnými cíli. Výsledky výzkumných šetření diplomant přehledně sumarizoval 
a interpretoval. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Zvolený postup řešení diplomového projektu a obsah diplomové práce plně koresponduje 
s jejím zadáním. 

Všechny vytyčené cíle práce HC, DC1, DC2, DC3 a DC4 byly splněny. 

Škoda, že diplomant nezařadil do své práce ukázky protokolů z výuky včetně podrobnějšího 
popisu použitých metod a také některé výstupy žákovských prací. 

Přínos práce spatřuji v tom, že diplomant musel věnoval ve své pedagogické práci se žáky 
pozornost pečlivému výběru vyučovacích metod zohledňující to, jak se jeho žáciéučí, jaký 
jsou jejich styly učení, což může ve školní praxi výrazně přispět k eliminaci bariér, které se 
podílejí na nezájmu a neúspěchu žáků v učení. Diplomant musel přemýšlet o dopadech své 
pedagogické činnosti na výsledky učení žáků. 

Výsledky diplomové práce jsou původní. 

 
IV. Zpracování 

Práce s informačními zdroji 

Diplomant prokázal, že umí pracovat s informačními zdroji. V textu odkazuje na všechny 
zdroje uvedené v seznamu Použité literatury a prameny. Přímo v textu jsou pak pod čarou 
uvedeny ještě další použité zdroje, s nimiž diplomant při řešení diplomového úkolu 
pracoval; některé z nich nejsou zmíněny v seznamu použité literatury. 

Formální stránka zpracování diplomové práce 

Diplomová práce je uspořádána a strukturována logicky, přehledně, ze stylistického 
a jazykového hlediska je zpracována srozumitelně. Po formální stránce včetně grafického 
řešení splňuje všechny parametry kladené na diplomovou práci. V práci je několik 
gramatických chyb (s. 62 „mývají“, s. 62 po|dobu, s. 24 interpunkce, s. 58 „pouhý 2 žáci“ aj.). 

Titulky u tabulek se umisťují nad tabulku, nikoliv pod tabulku. 

U Grafů 15 až 21 chybí popis os. 

V případě citace [43] na s. 79 chybí údaje. 



V. Další vyjádření, komentáře a připomínky: 

1) V teoretické části se diplomant věnuje velmi detailně různými aspekty učení, 
učebních stylů, které však ve výzkumné části nevyužívá. Výzkumnou část učebních 
stylů žáků omezuje jen na velice „triviální“ zkoumání stylu učení žáků (pomocí 
dotazníku s 12 otázkami, pomocí něhož identifikuje u jednotlivých žáků preferenci 
stylu - vizuální, auditivní nebo kinestetický); škoda, že autor nepoužil ještě výzkumné 
metody, aby detailněji a podrobněji poznal styly učení svých žáků a jejich přístupy 
k učení. Proč autor například nepožil dotazník Learning Styles Inventory s 24 
otázkami dostupný na http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm nebo 
některý z dotazníků zmíněných v dokumentu na 
https://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/ZS1MK_PSSP/um/DOTAZNIK_STYLU_UCE
NI-LSI.pdf 

2) V některých částech DP není jasné, co jsou osobní názory autora a co jsou obecné 
poznatky (viz s. 25, s. 26, s. 27), co je jakási pracovní hypotéza nebo diplomantovo 
očekávání (viz s. 36), co opravňuje diplomanta k interpretaci některých výsledků 
(s. 56). Jakým způsobem mohl diplomant garantovat (s. 62), že „nenašel se student, 
který by nedával pozor.“  

3) V Tab. 16 dosahuje Respondent 6 v jedné položce maximální hodnotu 14, což je 
v rozporu se s. 47. Jedná se o chybu v součtu? 

4) Má smysl v Tab. 16 sčítat výsledky všech žáků? 

5) Jednotlivé etapy akčního výzkumu (např. Obrázek 3) nejsou příliš podrobně popsány 
z hlediska učiva, cílů jednotlivých vyučovacích hodin (celkem jich bylo 22). Není 
jasné, podle jakých kritérií byli žáci hodnoceni v jednotlivých činnostech jednotlivých 
etap (nap. S. 63). Ve 2. Etapě zaměřené na typy auditivní 

6) V případě akčního výzkumu (s. 65-66) v etapě zaměřené na podporu vizuálního 
učebního stylu byli žáci upozorněni, že budou psát test, což mohlo výrazně ovlivnit 
motivaci žáků soustředit se a dávat pozor. 

7) Výzkumný projekt diplomant opírá o čtyři výzkumné předpoklady (P1, P2, P3, P4 – 
viz s. 44-45). Není jasné, co se rozumí v případě P1 „převažuje ... kladné hodnocení“. 
Rovněž není příliš smysluplný P3. 

8) Diplomant v teoretické části pracuje s označením „vizuální“ nebo „akustický“, ale ve 
výzkumné části své práce používá označení „zrakový“ nebo „sluchový“. 

9) V teoretické práci (s. 14) je zmíněna definice uvedená ve Slovníku z r. 2001 (autor 
J. Průcha et. al.). Proč diplomant nevycházel z aktuálnějšího zdroje (Slovníku) z 2013 
(autor J. Průcha et al.)? 

10) Proč diplomant považuje brainstorming za metodu typicky vhodnou pro žáky 
upřednostňující sluchový styl? Vždyť při brainstormingu se vytvářejí různé zápisy, 
mapy, apod. 

11) Ve 3. etapě zaměřené na podporu vizuálního stylu diplomant použil film 
o vzniku Google; film je objekt multomediální, působí i na sluch, takže může pomoci 
i těm, kdo upřednostňují sluchový styl, a ne vizuální. 

12) Diplomant si stěžuje, že během promítání filmu žáci nedávali pozor. Proč autor 
nezadal žákům nějaké úkoly (např. vytvořit myšlenkovou mapu), činnosti, aby si žáci 

http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm
https://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/ZS1MK_PSSP/um/DOTAZNIK_STYLU_UCENI-LSI.pdf
https://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/ZS1MK_PSSP/um/DOTAZNIK_STYLU_UCENI-LSI.pdf


během projekce filmu dělali poznámky. Tyto poznámky pak mohl diplomant 
analyzovat a porovnat poznámky žáků v závislosti na preferenci jejich učebního stylu. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Představte si, že byste měl svůj výzkumný úkol zopakovat (s podstatně větším vzorkem 
žáků). Jak byste svůj výzkum připravil, jaké metody byste použil po zkušenostech, které jste 
získal při řešení diplomového úkolu? 

 
VII. Celková úroveň práce: 

Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou. 

 

 

V Praze dne: 30. prosince 2016 

 

...............…………………………………… 

podpis 


