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V závěrech z výzkumného šetření se objevila u žáků SOU a SOŠ shoda v motivech 
užitečnosti a odbornosti. S ohledem na ostatní motivy jde o závěr poměrně optimistický. 
V jakém směru autorka nad tímto závěrem uvažuje, lze tuto motivaci dále rozpracovat ?

Domnívá se autorka, že lze ze získaných motivačních preferencí žáků složit jakýsi „motivační 
obraz“ žáka ?
Je tento obraz v určitém souladu s realitou, kterou jako zkušená učitelka zná ?
Byly pro ni tyto závěry překvapivé? 

Autorka se ve své diplomové práci věnuje tematu motivace, které zpracovala na teoretické a 
empirické úrovni. V teoretické části práce je ve velmi vyváženém sledu kapitol řešena
motivace žáků ke studiu s ohledem na to, jak jsou reflektovány vnitřní motivační činitele 
učitelem. Autorka klade důraz na osobnost učitele a jeho možnosti podpory motivace.
Zejména ve 4. kapitole, kterou považuji za obzvláště podnětnou, autorka ve vybraných 
čtyřech situacích pedagogického procesu překračuje běžné motivační požadavky na tyto 
situace kladené a hledá možnosti jejich inovace. Tím, že autorka připisuje těmto situacím 
význammnou motivační dimenzi potvrzuje nejen komplexnost pedagogických situací, ale i 
nutnost komplexního přístupu učitele k těmto situacím. Empirická část práce smysluplně 
navazuje na část teoretickou, výzkumný projekt je proveden pečlivě, stanovené hypotézy a 
zpracování výsledků provedené složitějšími statistickými postupy přináší závěry, které mají 
svůj význam. Srovnání žáků SOU a SOŠ se mimořádně shodují v motivech odbornosti a 
užitečnosti. Pro autorku z toho nesporně vyplývá závěr, kterým se bude dále zabývat.
V práci A. Šulkové byly splněny požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji 
k obhajobě.




