Posudek oponenta na disertacní práci Mgr. Jana Hermana "Induktivní usuzování detí ve
veku 10 až 12 let v matematickém prostredí"
Práce je pro me velmi zajímavá svým tématem, pokusem o empirické uchopení procesu myšlení a
na první pohled patrnou dukladnosti. Nechtel jsem se proto spokojit jen s celkovým hodnocením a
snažil jsem se podrobneji vymat v zejména v jednotlivých krocích a souvislostech sberu a analýzy dat.
Snad tedy v jistém rozporu s tim. že muj celkový dojem je pozitivní - a v tomto smyslu také vyznívá
mé záverecné hodnocení, venuji prevážnou cásti posudku polemickým pomámkám. Jsem tedy spíše
oponentem než recenzentem predložené práce.
Autor se snaží vycházet z pomatku psychologických výzkumu. V seznamu literatury uvádí
množství publikací a stati témer výhradne ze zahranicních zdroju - byl-li pri jejich výberu veden
konzultacemi s dr. Hellerem, pak jiste nelze jejich reprezentativnosti a relevanci pro danou
problematiku nic vytýkat.
Osobne mám obcas pochyby, zda se psychologická literatura (vcetne té zde prezentované)
pri popisování a zkoumání procesu myšlení príliš nevyžívá predevším v zavádení stále nových termínu
pro pomerne banální skutecnosti. Zde k tomu prispívá i to, že v celé rešerši literatury, o jejíž
dukladnosti ze strany autora nemám duvod pochybovat, se neobjevuje termín sylogismus a tedy ani
vymezení nove zavádených pojmu vuci nemu.
K mým pochybnostem patri i dojem, že usporádáni experimentu (predevším operacionalizace
pojmu) je casto príliš vyumelkované a vypreparované, takže jednak jejich výsledky jsou casto
navzájem težko srovnatelné, jednak pro procesy myšlení v reálných podmínkách z nich lze jen obtižne
neco vysuzovat.
Autor evidentne tuhle skepsi nesdílí, na triceti stranách prezentuje rozsáhlý prehled problému, jimiž
se psychologie v této oblasti zabývá, zejména pak fenomény ovlivnující induktivní úsudek, pokouší se
o syntézu a dospívá k hypotézám, které pracují s pojmy referovaných psychologických koncepcí dostupnost znalosti, množství a homogenita zkušenosti, motivace, kontext.
(Prezentovaným vývodum a schématum obcas nerozumím, nedokážu odhadnout, nakolik se na tom
podílí moje neznalost a nakolik text práce.)
Domnívám se, že ve svých výzkumech autor nutne naráží na problém, který jsem zminil výše - že
totiž se pod jeden pojem zahrnují velmi ruzné veci, resp. že se velmi ruzne operacionalizuje . Našel by
autor ve výzkumech, o kterých referoval v prehledu literatury, takový, v nemž by se obsah (podstata)
zkoumaných postupu (oznacovaných jako induktivní usuzováni) shodoval ci bližil tomu, co ve svém
výzkumu koncipuje jako induktivní myšlení on sám?
Druhou rovinou téhož problému je, že srovnatelnost induktivních postupu je problematická i u jeho
dvou výzkumu:
- V prvním výzkumu je pravidlo pro rešení úlohy žákum známé, explicitní zadání (urcit paritu)
vyžaduje jen jeho aplikaci. Pravidlo, které mají deti objevit, je vedlejším produktem, nikoli nutným
O pro rešení úloh neznámé ajeho
predpokladem vyrešení úloh. - Ve druhém výzkumu je
objevení je nutným predpokladem (správného) rešení I O •
- V prvním výzkumu jde o aplikaci stále téhož pravidla
rešení úlohy a o možnost "nepovinne"
najít další ctyri pravidla pro usnadnení práce (v 99 úlohách). Ve druhém výzkumu je nutno nalézt
zvláštní pravidlo pro každou z 19 úloh (z hlediska rešitele na tom nic nemení to, že je autor na s. 74
schopen tato pravidla shrnout do 8 typu). Zatimco pocet pravidel v prvním výzkumu je omezený,
v druhém výzkumu je potenciálne nekonecný.
Pohled na množství zkušenosti, o než se opírá induktivní úsudek, se zmení v prípade, že budeme na
rešení každé posloupnosti v druhém výzkumu nahlížet jako na sérii úloh s týmž pravidlem, které je
nutno objevit. Pak zustávají pouze odlišnosti v poctu pokusu, které má žák k dispozici pro objevení
pravidla, a ovšem v obtižnosti (kvalite) úsudku, k nimž je nucen. Nejsem si jist, nakolik pri tomto
vymezeni množství zkušenosti p1ati autoruv predpoklad, že ve druhém výzkumu je velké množství
zkušenosti nevýhodné z hlediska kapacity pracovní pameti (srv. s. 104), protože oproti prvnímu
výzkumu pak vetší není.

Tím nezpochybnuji oprávnenost usporádání experimentu. To naopak odpovídá zámerum výzkumu
(autor používá výraz motivace výzkumu) aje velmi dumyslné. V prvním výzkumu chce zjistit, zda
k induktivnímu zobecnení dojde spontánne (aniž by pritom bylo nezbytná), jaké množství zkušeností
k tomu žáci potrebují, zdaje to ovlivneno nekterými podmínkami zadání úloh - poradím, v nemž jsou
prezentovány, nebo pokynem k hledání souvislostí.
V druhém výzkumu chtel autor zjistit, jaké množství zkušeností je treba pro vznik induktivního
úsudku ajakáje souvislost mezi množstvím zkušenosti a duverou v induktivní úsudek. (Tretí otázka,
kterou si klade - jakájsou "prirozená" ocekávání pro pokracování posloupnosti císel- jde vlastne už
mimo rámec tématu práce.)
První otázku tedy mají oba výzkumy shodnou. Je tu dobre videt, jak "množství zkušeností potrebné
pro indukci" je z hlediska svého obsahu v obou výzkumech težko porovnatelné. Motivací druhého
výzkumu bylo práve presneji toto množství urcit jako pocet pokusu, který žák potrebuje k objevení
pravidla (i když mám dojem, že to autor nikde explicitne nedefinuje - ,jen" popisuje, jak tento pocet
zjištoval). Je ale patrné, že otázka po jakémsi absolutním "množství zkušeností potrebném pro vnik
induktivního úsudku" nedává smysl. Mj. by na základe výsledku výzkumu odpoved znela jinak pro
každou variantu zadání, pro každou posloupnost a pro každou trídu (spokojíme-li se s prumerem trídy
namísto výsledku jednotlivých žáku). To vše je ovšem jen problém souhrnného vyjádrení výsledku,
který autor reší pomerne dumyslne, když pro každou radu stanovuje, po kolika pokusech dosáhlo
úspešného rešení (= správného induktivního úsudku) 70% žáku. Podstatným problémem ale je, že pri
jiném obsahu úloh (rekneme pri hledání pravidel delitelnosti ci pravidel pro zaokrouhlování) bude
pocet pokusu nejspíše úplne jiný. "Množství zkušeností potrebných pro vznik induktivního úsudku"
tedy má smysl vyjádrit a zkoumat bud ve vztahu ke konkrétnímu materiálu (zde k urcitým typum
císelných posloupností), nebo jako relativní kvantitativní indikátor (s validitou omezenou kontextem a
usporádáním výzkumu), umožnující zkoumat vztahy k nejakým dalším fenoménum.
Autor zkoumá souvislost tohoto indikátoru se dvema promennými: 1. s jednotlivými
prezentovanými posloupnostmi a 2. s duverou žáka ve svuj induktivní úsudek.
Ad 1.
K první souvislosti prezentuje autor výsledky, které dokládají, že pocet clenu posloupnosti, pri
nichž je pravidlo objeveno 70 procenty žáku 1, se pohyboval od trí do devíti a že to má souvislost
s obtížností posloupnosti. Krome toho dále autor na s. 84 a 85 uvádí dve rozdílná tvrzení o výsledcích
porovnání varianty ,,13 clenu" (v níž bylo žákum prezentováno prvních 13 clenu posloupnosti)
s ostatními variantami. Na s. 85 ríká, že žáci, kterí rešili variantu ,,13 clenu", neurcovali postup tvorby
clenu posloupnosti jisteji než rešitelé druhých dvou variant. Na s. 85 se naproti tomu tvrdí, že "z grafU
jednoznacne vyplývá, že žáci, kterým výzkumný program odhalil rovnou prvních trináct clenu
posloupnosti, dosáhli pri urcování postupu tvorby clenu posloupnosti horších výsledku než žáci,
kterým výzkumný program odhalil jen malé množství clenu". 2 Musím priznat, že to v grafech
nevidím, možná i proto, že jsem neodhalil, které ze tríd rešily variantu ,,13 clenu". A i kdybych to
videl, byl bych na pochybách, zda je to efekt varianty nebo odlišné úrovne žáku v ruzných trídách, o
níž autor jinde explicitne hovorí.
K druhé souvislosti uvádí autor tyto výsledky:
Duvera v induktivní úsudek nebyla u varianty ,,13 clenu" vyšší než u ostatních, byla naopak spíše
nižší. Preloženo do reci práce, vyšší množství zkušeností nevede k vyšší duvere v úsudek. Dalo by se
namítnout: jsou to zkušenosti stejného druhu? A navíc: kolik žáku ve variante ,,13 clenu" prozkoumalo
z hlediska odhadnutého pravidla opravdu všechny cleny?
Takováto konstrukce indikátoru - namísto poctu pokusu - umožnila zahrnout do jedné skupiny rešitele zadání,
v nemž meli žáci zrejme odhadovat (konstruovat) už tretí clen posloupnosti sami, a rešitele zadání
1

"charakteristický zacátek", v nemž byl žákum rovnou prezentován pocet clenu nezbytne nutný pro odhalení
pravidla (a tedy u ruzných posloupností ruzný).
Na okraj této citace bych chtel sdelit svuj dojem, že snaha o presné vyjadrování je nekdy na úkor
srozumitelnosti textu a že je nekdy úcelnejší používat ne zcela presné zkrácené výrazy, které ciní text
prehlednejším a souvislosti zretelnejšími.
2

2

Dalším záverem je, že od místa, kde bylo u jednotlivých žáku možno predpokládat objevení
pravidla, se subjektivní jistota výrazne zvýšila. Autor ale dále ješte tvrdí (na s. 10 1), že ,,nejvyšší míra
duvery ... byla obvykle zaznamenána pri kritickém množství zkušeností a množství o trochu vyšším,
velké množství zkušeností však nevedlo žáky k vysoké míre duvery" a na s. 103 pak uvádí, že "bez
pochopení techto souvislostí (tj. pravidla - M.R.) rostla míra duvery jen do urcitého množství
zkušeností, po jehož dosažení všechny další pridané zkušenosti již tuto míru duvery oslabovaly".
Není mi zcela jasné, jak to jde dohromady a co se tím míní. Ve variantách,,2 cleny" a
"charakteristický zacátek" bylo rešení ukonceno po trech po sobe následujících správných odpovedích
a tedy nebyl prostor pro "vetší množství zkušeností". Pokud tomu dobre rozumím, pak ti, kterí nedali
trikrát po sobe správnou odpoved, došli až k patnáctému clenu, pricemž opakovane dostávali
negativní zpetnou vazbu - a subjektivní jistota správnosti odpovedí postupne klesala. Ríká tomuhle
autor, že "další pridané zkušenosti míru duvery ve správnost induktivního úsudku oslabovaly"?
Se závery, které autor predkládá jako nejduležitejší výsledky své práce na s. 106, lze jiste souhlasit.
Lze dále také souWasit s tím, že "práce prináší mnoho dalších podnetu umožnujících další
interpretaci ... " (s. 106) - a také další závery, které autor neuvádí, patrne proto, že nebyly predmetem
jeho zkoumání. Zmínil bych tyto:
- K induktivním úsudkum dochází spontánne v mnohem menší míre, než když jsou k tomu žáci
vyzváni.
- Explicitní vyznacení relevantního kontextu zvyšuje dostupnost relevantních znalostí, a tím i
pravdepodobnost (správného) induktivního úsudku.
- Dlouhodobá dostupnost relevantních znalostí se nejspíše zvyšuje na základe opakovaného
používání (procvicování).
- Jednotlivý induktivní úsudek vede zprvu k "neoprávnené generalizaci", z ní vyplývajícím chybám
a následnému snížení jistoty díky uvedomení existence dalších principu. Pri dalším procvicování
nejspíše dojde k diferenciaci induktivních úsudku (objevených pravidel) a "návratujistoty".
(Poslední dva závery prekracují rámec výzkumných dat ajsou tedy lehce spekulativní.)
Na záver mám ješte jednu otázku ci výhradu. Autor sice v prílohách uvádí záznamy rozhovoru
dvojic žáku sledovaných v prvním a druhém výzkumu, není mi však jasné, jak byly využity. Pokud
využity nebyly, bylo by treba v práci explicitne uvést duvod.
Z formálního Wediska chci ocenit jazykovou úroven práce (s drobnou výhradou zmínené výše
v poznámce pod carou). Struktura práce je promyšlené a preWedná. Jediné, co preWednost a orientaci
ctenáre narušuje, je prezentace mnoha grafU prímo v testu. Kladu si otázku, zda nebylo vhodnejší je
prezentovat v prílohách - ale nejsem si tím jist.
Záver:
Domnívám se, že autor napsal velmi dobrou práci. Ocenuji jeho úsilí zorientovat se na poli
psychologických koncepcí a výzkumu, které leží prece jen už mimo jeho obor, jakkoli k nemu priléhá.
Predevším ale vysoce hodnotím oba výzkumy - z Wediska jejich organizace, peclivosti, rozsahu,
invencního designu (vcetne pocítacového programu) a také dumyslné práce s daty. Podle mého názoru
není pochyb, že autor odvedl solidní kus vedecké práce c1onoruc,,;; ted" nredloženou djsertacní práci
k obhajobe.
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V Praze 17. Cervna 2010

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
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