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Práce kolegyně Havlíkové je výsledkem více než ročního úsilí, studia, práce a zodpovědného 

přístupu kolegyně Havlíkové. V posudku, který předkládám, bych ráda vyjádřila své kladné 

stanovisko k přijetí práce kolegyně Havlíkové k obhajobě.  

Téma zvolené práce je dle mého názoru relevantní a pro české prostředí velmi přínosné. 

Metoda Instrumentálního obohacování (IO), které je v práci věnováno hodně pozornosti, je 

v České republice prozatím jedinou používanou metodou pro systematický rozvoj dovedností 

myslet a učit se. Metoda staví na uplatnění principů tzv. zprostředkovaného učení, které se 

velmi obtížně vyučuje a pokud má být přijato, jako didaktický princip předpokládá osobní 

zkušenost. To je také jeden z důvodů, proč je oprávnění pracovat s touto metodou vázáno na 

systematický výcvik postavený na zkušenosti s učením v kontextu zprostředkovaného učení. 

Práce, která by nabídla pohled do průběhu takového výcviku, dosud dle mého vědomí 

nevznikla, proto považuji zvolené téma za relevantní. 

Kolegyně Havlíková nabízí čtenáři text celkového rozsahu cca 160 stran, z toho cca 60 stran 

patří teoretickému úvodu a cca 100 stran popisu dotazníkového šetření, které v rámci své 

badatelské zkušenosti realizovala.  

Předkládaná práce, jak jsem již předeslala, vznikala relativně dlouho. Poměrně dlouho 

vznikalo samotné téma, kolegyně Havlíková měla zájem o metodu IO a její využití ve školní 

či pedagogické praxi. Výsledné zacílení práce vzniklo v návaznosti na moment, kdy se paní 

Havlíková přihlásila do výcviku pro práci s metodou IO.  

V teoretické práci kolegyně pečlivě popisuje strukturu, vzhled i didaktické principy IO. Text 

je čtivý, opírá se o vhodné literární zdroje, má strukturované uspořádání a srozumitelnou 

myšlenkovou stavbu.  

Praktická část má velmi deskriptivní charakter a nabízí poměrně obsáhlý datový materiál, 

který vznikl v rámci opakovaného dotazníkového šetření ve skupině frekventantů kursu pro 

práci s metodou IO. V úvodu praktické části si kolegyně Havlíková stanovuje cíle a záměry 

pro realizaci dotazníkového šetření: zaměřuje se na více dílčích témat, které postupně 

extrahuje z více za sebou administrovaných dotazníků: profesní struktura a zkušenosti 



frekventantů, hodnocení lektorů i materiálů používaných v průběhu výcviku, proměny 

motivace pracovat s IO u frekventantů v průběhu výcviku i náznaky změn způsobů myšlení u 

frekventantů kursu. Praktická část má bohaté deskriptivní pasáže a svědčí o faktu, že kolegyně 

Havlíková si v průběhu psaní diplomové práce osvojila zásady popisu výzkumných dat. Při 

zpracování dotazníků v převážné míře škáluje odpovědi frekventantů dle připravených 

kategorií. Bohužel e vždy je toto škálování citlivě realizované – např. str. 79 je výrok 

respondenta „Nová zkušenost.“ Hodnocen jako neutrální   na str. 97 je popis odpovědí 

frekventantů na otázku „Co jste shledal/a náročným, problematickým, nesrozumitelným, prosím, 

upřesněte“  škálován na celkem 4 typy odpovědí, v textu ale není uvedeno (tedy z analýzy 

nevyplývá), co bylo popisováno jako náročné, problematické, nebo co respondenti chválili. 

V praktické mi trochu chybí více analytické práce, i když je datový materiál obsáhlý a vyžaduje 

hodně deskripce, měl by obsahovat i zobecnění, kvalitativní zpřesnění a na jejich podkladě pak 

interpretace. 

Práci kolegyně Havlíkové celkově hodnotím jako spíše zdařilou. Vím, že tato práce vznikala 

dlouho a prošla mnoha revizemi. Kolegyně Havlíková se musela učit všechny fáze badatelského 

procesu v podstatě od začátku (od citační práce, přes formulaci cílů, strukturaci a myšlenkovou 

provázanost textu až k jednotlivým krokům tvorby dotazníků jejich zpracování i popisu. Proto na 

pokročilejší roviny realizace výzkumu nezbývalo mnoho prostoru. Použité dotazníky by si jistě 

zasloužily pilotní ověření (a v práci alespoň kritické komentáře), datový materiál by si zasloužil 

revizi způsobů škálování odpovědí, kvalitativní a celkově více analyzující a informující 

zpracování ...celá práce by možná mohla mít užší záběr (třeba jen na problém motivace 

frekventantů)… atd. Kolegyně Havlíková ale zcela určitě naplnila základní cíle úkolu napsat 

diplomovou práci: vybrala si téma, toto téma zpracovala na základě dostupných literárních 

materiálů, sestavila dotazníky, které použila pro sběr dat, data z dotazníků samostatně extrahovala 

a popsala a pokusila se je analyzovat… Její práci tedy doporučuji k obhajobě.  
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