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Posudek oponenta na diplomovou práci Elišky Kmínkové „Zaujetí při matematice a
orientace na matematiku“

Diplomandka napsala práci, jejíž základní otázku si vykládám takto: Jaké jsou různé
podoby motivace ke školnímu předmětu (matematice) a různí žáci (s různou konstelací
motivačních faktorů) reagují na tradičně a netradičně pojatou výuku?
Protože můj posudek je beztak příliš obsáhlý, dovolím si upustit od podrobněj šího popisu
struktury a obsahu práce, také proto, že ho určitě poskytne posudek vedoucí práce. O
závažnosti tématu není pochyb.
Po přečtení práce mám bohužel řadu výhrad a připomínek. Pro přehlednost je člením pod
shrnující nadpisy.
l. Připomínky a výhrady k obsahu

1.1 Dílčí teoretické výhrady a připomínky
S. 8: Vztah k předmětům (postihovaný zatříděním na
-

hrabalovských škálách) bere
autorka jako manifestovaný zájem. Velmi pochybuji o oprávněnosti toho.
S. 10: Koketování s otázkou biologické funkčnosti ve vztahu ke specificky lidskému
fenoménu zájmu je zbytečné a nepřiměřené. Vede to k teleologickým úvahám, které
vysvětlují zájem jakousi psychofyziologickou účelnosti nebo výhodností. Je sice možné, že tu
taková výhodnost nakonec existuje, ale není příčinou vzniku zájmu -jinak by mj. neexistovali
žáci, kteří žádné zájmy nemají.
- S. 22-23: Není mi moc jasné, zda I-Irabalovy škály zachycují postoje k předmětům mám
dojem, že tu jde především (někdy pouze) o kognitivní aspekt, zatímco konativní často -chybí.
s.67-70:: Rozumím tomu dobře, že se srovnávaly výsledky dotazníku zájmového zaměření
z r. 2004 a preference další vzdělávací dráhy z r. 2008? A to navíc za třídu jako celek, nikoli
po jednotlivcích? Že se tedy předpokládá, že se během čtyř let individuální zájmové zaměření
nezměnilo? A že se konstatuje korespondence mezi záj movým zaměřením a volbami další
vzdělávací dráhy (ve třídě), přičemž ale nelze vyloučit to, že dnes zamýšlené volby školy
deklarují zcela jiní žáci, než byli ti, kteří projevovali korespondující zájmová zaměření
v dotazníku před čtyřmi lety?
Autorka navíc zbytečně opakuje tabulky 1, 1a, lb pod novým označením 14, 14a, 14b.
Podobný postup se opakuje s odpověďmi na otázku „kým budu“. Také ty byly získány v r.
2004 a jsou srovnávány se současnou volbou školy, také zde jsou srovnávány celkové údaje
třídy a nikoli konkrétních jedinců.
- Autorka nikde(?) nezmiňuje přesnou instrukcí, kterou žáci dostávali k jednotlivým
nástrojům a škálám Výsledek hodnocení píle, v němž se mj. chlapci označili jako nejvíce pilní
v tělesné výchově, vyvolává dojem, že pod tím rozumějí aktivitu v hodině a že to nevztahují
k domácí přípravě. (S.77)
- Výsledky postojových škál se interpretují pouze z hlediska pořadí, intervalové
vzdálenosti se neberou V úvahu. Tak např. v hodnocení vlastní míry nadání vychází
matematika jako poslední z osmi povinných předmětů, ale její průměrné hodnocení se liší od
čtvrté angličtiny jen o 14 setin bodu a je tedy prakticky stejné jako u více než poloviny
předmětů -tedy „středně nadaný“.
- Některým věcem V kapitole „Diskuse“ (a potažmo V celé práci) nerozumím:
a) Na s. 104 se říká, že situační zájem byl získán ze žákovského srovnání experimentální a
klasické hodiny a z dotazníku flow motivace. O několik vět dále se zase říká, že „vzhledem
k tomu, že se nám nepodařilo situační záyem zcela navodit... " atd. Znamená to, že zvoleným
způsobem operacionalizace se nepodařilo postihnout žádné rozdíly mezi žáky?
A dále, vztahuje se nějak tento případný závěr k k prvnímu cíli DP uvedenému na s. 31
„operacionalizovat zájmy"? Jinak mi není jasné, jakým způsobem a s jakými výsledky byl -

tento cíl splněn. Přinej menším V závěrečné Diskusi a V Závěru se o tom explicitně nemluví.
Zahrnuje autorka do operacionalizace zájmu (zájmu o matematiku) to, jakým způsobem byla
V práci operacionalizována „orientace na matematiku“ a „zaujetí při matematice“? (Ta ovšem
byla V práci stanovena předem, není Výsledkem výzkumu.)
b) Jak souvisí závěr odstavce začínajícího na s. 104 dole, že „někteří neúspěšní žáci tedy
(s. 105 nahoře) s předchozím
prožívají v matematice úspěch bez ohledu na způsob
klasickou hodinu a neúspěšní
preferovali
že
žáci
úspěšní
říká
obsahem odstavce? (Tam se
i
spíše experimentální, ale našly se opačné konstelace. O prožívání úspěchu nebyla nikde řeč.
Stejně tak nešlo o úspěšnost V jednotlivých hodinách v závislosti na jejich formě, ale 0
dosavadní prospěch V matematice.)
c) Další odstavec uzavírá věta „celkově měli žáciflow prožitek v obou hodinách ale velmi
podobný, proto pravděpodobně nehraje zásadní roli při zaujetí pří matematice K tomu
mám tyto otázky:
Jak lze z toho, že V obou hodinách nebyl zaznamenán rozdíl V úrovni flow prožitku,
usoudit, že V zaujetí při matematice nehraje roli?
Je flow prožitek V teorii skutečně koncipován jako bipolární kontinuum, jehož aktuální
úroveň se V různých situacích mění plynule, takže se dá mluvit o úrovni flow prožitku?
Není spíše koncipován jako fenomén, který buď nastává nebo nenastává (ve smyslu
„Všechno nebo nic“) a nemá tedy povahu kontinua možných prožitkových stavů? Mám
sklon chápat flow prožitek spíše druhým způsobem, V práci se s ním ovšem zachází
právě způsobem prvním.
Ke splnění cílů práce uvedených na s. 31
cíle 1
- Už jsem uvedl Výše, že mi není jasné, co autorka považuje za splnění
„operacionalizovat zájmy“. Prosím o vyjádření.
- K cíli 2 (čím je syceno zaujetí při matematice):
V grafickém schématu na s. 31 je zaujetí při matematice zobrazeno jako výslednice sedmi
činitelů. Jde tu ovšem spíše o výkladové schéma, které není důsledně vztaženo ke konkrétním
nástrojům použitým V práci. Kromě toho je komplikováno tím, že stejnou pozici ve schématu
(výslednice týchž sedmi faktorů) zaujímá paralelně také „orientace na matematiku“.
V kapitole 3.1.2 (Cíle DP) stanovuje autorka (l) jako indikátory zaujetí V matematice píli
V předmětu a jeho zajímavost (volbu nijak nezdůvodňuje možná je někde V teoretických
kapitolách?), (2) jako indikátory orientace na matematiku-její oblibu, volbu matematiky jako
maturitního předmětu a volbu typu VŠ.
Kapitola 3.9.1 (s. 88) pod názvem „Zaujetí při matematice“ prezentuje jakýsi výběr ze
statistickýchvazeb mezi různými charakteristikami. Z 10 prezentovaných vazeb se indikátorů
zaujetí při matematice týká osm, z nich ovšem u šesti jde o Vazby s proměnnými, které sytí
Případná existence statistických
paralelní souhrnnou proměnnou „orientace na matemati
dva
konstrukty odlišné.
souvislostí by pak navozovala spíše otázku, V čem jsou tyto
(Nechávám stranou absenci statistické analýzy či přinejmenším možnost důkladnější práce
s kontingenčními tabulkami a se srovnáváním relativních četnosti.) Další otázkou je, proč
nebyly zkoumány vztahy „píle“ a „zajímavosti“ (když už jim autorka přiřadila takový
teoretický význam) k řadě dalších proměnných k hrabalovským proměnným obliba
hodiny, k zájmovému zaměření
obtížnost- význam, k preferencí experimentální/klasické
(diagnostikovanému Hrabalovým dotazníkem) atd.
V závěrečné kapitole Diskuse se o zaujetí při matematice mluví jako o jakési závislé
proměnné, pro niž se hledal (zkoumal) vliv různých nezávislých proměnných. Ale ve
skutečnosti nebyla důsledně operacionalizována. Dalo se přitom Využít podobného způsobu
agregace proměnných jako u „orientace na matemati “ a vztahy k ostatním proměnným
mohly být prozkoumány systematicky.
1.2..

Překvapivě stejně nedůsledně pracuje autorka V následující kapitole (3.9.2) i se souhrnnou
proměnnou „orientace na matematiku“, pro kterou si přitom vytvořila agregovaný
kvantitativní ukazatel.
Rozuměl bych tomu, kdyby původní otázka po zdrojích (která vlastně předpokládá obecně
platnou jednosměrnou kauzalitu) byla modifikována a řešením by pak nebylo jednosměrné
kauzální schéma (jako je to na s. 3 l), ale typické konstelace hodnot různých zkoumaných
proměnných (charakteristik). Právě v tom mohla spočívat typologie
resp. typologie
jejich vztahování se k matematice. Ale ani tu se autorce nepodařilo identifikovat v kapitole
3.9.3 (s. 98 100) z nepřehledné směsice žáků s velmi různými charakteristikarni-žádná
typologie nevystupuje.
Není přitom jasné, proč autorka zvolila jako výchozí kategorii
typologie známku z matematiky. Zkoušela i něco jiného? Přinej menším bylo možné zkoušet
tabulku 49 (či podobnou) uspořádat v Excelu. variantně podle různých konstelací kritérií.
Nejkomplexnější výsledky ve vztahu k cíli DP č.2 tak zřejmě poskytuje faktorová analýza
(kap. 3.9.4). Právě ona se mohla stát východiskem hledání typických konstelací proměnných
popisujících různé aspekty vztahu žáků k matematice. S výsledky faktorové analýzy bylo
možno se vrátit k dílčím vztahům mezi jednotlivými proměnnými a jejich prostřednictvím
interpretovat souvislosti mnohem obsažněj i, než to dvoustránková kapitola činí.
č. 3
- K cíli

(byla z motivačního hlediska lepší alternativní nebo klasická hodina?):
Analýza vyj ádření studentů k rozdílům mezi experimentální a klasickou hodinou a analýza
jejich preferencí ve vztahu k těmto dvěma hodinám patří k nejcenněj ším pasážím práce.
Přináší určité náznaky toho, že experimentální hodinu preferují spíše ti, kteří V matematice
neuspívají a nemají k ní pozitivní vztah. Lze tedy souhlasit s autorkou, že tedy není možné
udělat závěr, že ta či ona hodina je z motivačního hlediska lepší (jak to původně přepokládala
formulace cíle 3), ale spíše závěr o tom, co na kterou skupinu žáků a ve kterých aspektech
jejich motivace více působí.
Porozumění konkrétním souvislostem mezi různými didaktickými postupy (či přístupy)
učitele a motivací žáků ovšem do značné míry stojí na přesném postižení rozdílů, zde rozdílů
mezi klasickou a experimentální hodinou. Popisy obou hodin v diplomové práci však jsou
hodně stručné a rozdíly mi nej sou úplně zřejmé. Protože už neumím derivovat a integrovat,
nepřinesly by mi možná větší porozumění ani popisy podrobnější, ale každopádně nemám
moc konkrétní představu, co se v hodinách dělo a v čem rozdíl mezi první a druhou hodinou
spočíval. Z práce nabývám představu, že rozdíl je v předem připravených tabulkách a v míře
samostatné práce. Je to tak a je to všechno?
Bylo možno přinejmenším podrobněji prezentovat, jak byla podoba hodin naplánována (na
s. 26 se to odbývá jednou větou). Bylo také možno podrobněji zachytit interpersonální
interakce, chování učitele a žáků V hodinách. Nebyla např. experimentální hodina ovlivněna
tím, že učitel byl v experimentální hodině neautentický a někteří žáci měli pak potíže průběh
hodiny akceptovat (i) z tohoto důvodu?
Při neznalosti, V čem vlastně spočívaly rozdíly, není pak jasné, k čemu jsou vlastně
preferencejedné či druhé hodiny respondenty vztahovány, k čemu se vyjadřovali, k čemu se
váží jejich charakteristiky. Zcela netypicky jsme tu v situaci, kdy máme analýzu hodiny
z hlediska „emic“ (i když schematickou, v rámci možností dotazníku) a chybí analýza
z hlediska „etic“. Mnohem obvyklejší je situace opačná, kdy autoři považují za dostatečnou
analýzu z hlediska oboru (matematiky a didaktiky) a vnímáním a interpretaci situace ze strany
žáků se nezabývaj í.
Připomínky k nedůslednostem, nekonzistencím a rozporům v textu
- Jak jde dohromady (1) rozdělení na s. 14 dole, kde se k výkonové cílové orientaci
přiřazuj e to, že „zde je úspěch inicíován obvykle zvnežjšku " (popravdě řečeno nerozumím moc
1.3

rozlišení už tady), (2) zařazení výkonové motivace pod motivaci vnitřní (na s. 16 uprostřed),
aby vzápětí (3) na s. 16 dole zase autorka tvrdila, že Vnitřní motivace převážně plyne
z poznávacích potřeb?
A jak do toho pasuje Heckhasusenův model? (očekávání V-N např. vypadá jako vněj ší
motivace.)
S. 34: Jednou
se s výraznými rozdíly mezi chlapci a dívkami dává do souvislosti vysoká
hodnota směrodatné odchylky, podruhé naopak hodnota nízká. Jak to tedy je?
S.
ší
- 79: Mylně je uvedeno, že chlapci označili matematiku za třetí nejnudněj předmět. Ve
skutečnostiji podle tabulky 23 považují za 4.-5. nejnudnější předmět, obsadila tedy přesný
střed pořadí povinných předmětů. Take' u dívek je přesnější tvrdit, že byla poslední spolu
s češtinou.
- V tabulkách č. 27, 29 a 30 jsou uvedena řádková procenta, takže se dozvídáme např.
kolik procent žáků s preferencí experimentální hodiny se hodnotilo jako středně nadaní,
zatímco text bere data opačně: kolik procent ze „středně nadaných“ preferuje experimentální
hodinu.

Texty doprovázející tabulku by ovšem měly nějak komentovat a interpretovat, co tabulky
říkají, nikoli je pouze přepisovat do slov. Shrnutí na s. 86-7 nejde o moc dále. Jsou tu také
věty, jejichž smysl je mi utajen: „tuto hodinu také preferovala víc jak polovina žáků, kteří
mcyí z matematiky za známku trojku "; o pár řádků dále se pak říká stejně tak obě (hodiny)
„
byly voleny žáky s trojkou z matematiky" a také „dále tato hodina vyhovovalo... polovině žáků
s jedničkou, dvojkou a trojkou z matematiky O čem to má vypovídat?
V tomto Shrnutí se mj. uvádí také rozdíl mezi chlapci a dívkami, o němž není na
předchozích stranách ani zmínka V textu, ani tabulka.
2.

Připomínky k forrnálním aspektům práce

2.1. Struktura
- S.22-23: Podkapitolu by bylo možno stáhnou do jednoho odstavce uvozujícího kapitolu
další.
S. 34: Popis výsledků jednotlivých nástrojů je poněkud rozvláčný, zejména
ve vztahu
k tomu, že jde o nezobecnitelné výsledky jediné třídy a zajímavé jsou až souvislosti a
srovnání. Navíc se tu opakují celé pasáže zdůvodnění, proč daná metoda použita, které byly
použity už V kap. 3.2 Průvodce výzkumnou sondou. (Mimochodem, tato kapitola není vůbec
uvedena v Obsahu a v textu má stejné číslováníjako za ní následující kapitola Porovnání dvou

hodin matematiky.)
- Na s. 94 - 95 se opakuje text a tabulka, které již byly uvedeny na

s.

82

-

83.

2.2. Stylistika a pravopis
V práci je řada interpunkčních chyb (především na konci vsunutých vedlejších vět,
pochopitelně). Kromě toho je tu řada stylistických neobratností či syntaktických chyb, někdy
až na úkor srozumitelnosti. Např.:
-

S. 9:

Závěr předposledního odstavce je nesrozumitelný. Následující odstavec je tak

obecný, že o něm platí totéž.

Obrat „zkoumání záměrů“ jako zdroj situačního zájmu mi nedává smysl
81: Celkově lze ale říci, že jakou hodinu žáci zvolilijako lepší, takji i jako
„
příjemnější prožívali. "
S. 88: Vnásledující kapitole budeme porovnávat
jen vybrané ukazatele a to ty, co jsme
„
vybral); jako ukazatele zaujetí (zajímavost píli), ale ještě i některé vybranéjako je prospěch,
a
nuda at . "
-

S. 13:

S.

2.3 Práce s literaturou
8.10: Nesrozumitelnost formulaci, která se objevuje i jinde, zde zřejmě pramení ze
špatného překladu. Autorka zřejmě přeložila „subject“ jako subjekt namísto jako (školní)
předmět (případně věcná, předmětná oblast) a vznikl zmatek.
s. 12: Bez překladu a vysvětlení jsou textu zavedeny pojmy „arousal“, „flow“.
V práci s literaturou zarážejí odkazy na učebnice, z nichž Hyhlíkova a Nakonečného
„Encyklopedie...“ je opravdu letitá.
Kromě toho drobnosti:
S. 11: Čáp (2001) není V seznamu literatury.
literatury)?
- S. 13: Dars nebo Drast (jak je V seznamu

Závěr:

Přes uvedené výhrady lze konstatovat, že autorka prokázala schopnost orientovat se
V literatuře, čerpat z ní relevantní koncepce, pracovat s nimi V empirickém výzkumu a
obohatit je vlastními přístupy. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako
velmi dobrou.
V Praze 22. května 2009
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PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

