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„Indikátory zaujetí při matematice“

Posuzovaná disertační práce se zabývá podílem situačních a dlouhodobých, především 

motivačních zdrojů pro řešení matematických úkolů v podmínkách školy. Práce je rozdělena do 

dvou částí. V první teoretické části dizertantka podávání přehled odborné literatury relevantní pro 

zkoumanou problematiku s těžištěm na práce zabývající se zážákovskou  motivací a to jak 

z hlediska její struktury, tak i dynamiky, dále podrobně popisuje práce jak českých, tak i 

světových autorů věnujících se výkonové motivaci, vnitřní a vnější motivace, žákovským 

postojům k učebním předmětům,  motivací plynoucí ze závazku učení, vnímané osobní zdatnosti 

pro vyučovací předmět  a charakteristikami úkolů. Tato adekvátně rozpracovaná, logicky členěná 

teoretická část vytváří nosný základ pro druhou - výzkumnou část přdkládané dizertační práce. 

Podrobný rozpis dílčích  cílů disertační práce je uveden na straně  58:

-  zjistit jaké motivační faktory hrají roli ve školní úkolové situaci

- zda školní úkolovou situaci ovlivňují spíše dlouhodobé než situační motivační faktory 

- je li možné pojem zaujetí úkolem chápat jako svorník pozitivních motivační 

charakteristik, s čím zaujetí při práci na úkolu suvisí a z čeho se skládá

- zda je zaujetí stabilnější charakteristikou 

- má- li vliv pořadí úkolů na úspěšnost žáků 

- zda lze najít typy žáků z hlediska motivačních charakteristik a

-  jakou má poutavá prezentace úlohy vliv na úspěšnost a aktivitu žáka při práci na úkolu. 

Vlastním jádrem výzkumu byla práce žáků na dvou matematických úkolech, jednom klasickém a 

druhém, který byl charakterizován jako zajímavý. Jednalo se přitom o slovní úlohu která byla 

přizpůsobena zájmům a věku žáků. Pro zjištění situačních dlouhodobý charakteristika použila 

autorka řadu dotazníků jejichž výběr vychází z teoretické anylýzy zkoumané problematiky. 

Výzkum byl prováděn na třech školách o celkovém počtu 180 žáků. Při statistickém zpracování 

výsledkú byla zvolena explorativní metoda:  popisná statistika vzorku, Spearmanův korelační 

koeficient a faktorová analýza s rotací Varimax.



Výsledky šetření ukázali, že zaujetí úkolem nelze považovat za svorníkový termín pro motivaci 

při práci na matematické úloze,  jak autorka na začátku své práce předpokládala. Ukázalo se, že 

zaujetí nebylo jednoznačně vázáno na zadávaný úkol. Dále se ukázalo, že zaujetí, tak jak bylo 

autorkou dotazníkově meřeno před, v průběhu a na konci řešení úkolu koreluje se stabilnějšimi 

charakteristikami žáka, jako je výkonová motivace a osobní pocit zdatnosti v matematice. 

Zajímavé jsou výsledky faktorové analýzy, dva faktory, interpretuje  jako dmožné dva typy 

neúspěšných žáků a) kteří jsou motivováni, zaujatí, snaží se a jsou přesto v daných úkolech 

neúspěšní, pro tyto žáky doporučuje autorka podporu ze strany didaktiky matematiky, b) 

neúspěšné žáky, kteří nejsou motivování v matematice. U těchto žáků by bylo potřeba zvýšit 

motivaci předmětu

Kritické připomínky a témata do diskuse

- Ačkoliv autorka dochází k závěru, že mezi prvním a druhým úkolem se neukázal 

interpretovatelný  rozdíl,  považuji  zjištění, že škola 1 byla úspěšnější  v zajímavém kolu, 

zatímco škola 2 úspěšnější v klasickém úkolu s přihlédnutím k charakteristikám výkonové 

motivace těchto dvou jako jistou paralelu k výsledkům švédských studií, zkoumajících 

rozdíl úspěšnosti úzkostných a neůzkostných žáků v podmínkách vyučování klasického –

frontálního a experimentálního, umožňující  kreativitu žáků, které zjistily, že žáci, kteří 

dosahovali vyšší score v dotazníku úzkostnosti upřednostňovali  klasický způsob 

vyučování a byli v něm úspěšnější, zatímco žáci neúzkostní upřednostňovali vyučování s 

možností uplatnění vlastní kreativity kde byli oni úspěšnější.

- Autorka ve své práci používá celou řadu dotazníkových metod, čímž získává velké 

množství proměnných,  které jsou statisticky zpracovány především metodou 

Spearmanových korelačních koeficientů, které popisůje a komentuje v textu nabývá práce 

v některých pasážích poněkud nepřehlednou formu, která čtenáři stěžuje udělat si vlastní 

obrázek. Doporučoval bych výsledky znázornit tabelárně v příloze.

- U uvedených korelačních koeficientů postrádam uvedení statistických vyznamností, které 

by podstatně usnadnily interpretaci výsledků. Dále postrádám výpočet významnosti 

v tabulkách týkajícich se výsledků pracovních listů (např. metodou Chí-kvadrát testu).

- Jak sama autorka uvádí, nemusí být vždy slovní úloha úlohou zajímavou. Podle způsobu 

zvolených úloh lze usuzovat že autorka považuje za zajímavé ty  úlohy které mají něco 

společného s reálným životen, což ale neznamená, že budou vzbuzovat zájem žáků. Např. 



snaha Petra nezničit záhonek a přitom vybrat nejkratši žebřík. (Ačkoliv počet MP3 

nahrávek je pravděpodobně žákům přece jenom o něco bližší) Sám se přikláním k názoru 

zastávanému některými německými autory, že zajímavé úkoly by měly vycházet přímo 

z potřeb života žáků nebo by měly vzbuzovat zájem svou neobvyklostí (např.  Kolik váží 

dům?) Doporučoval bych do budoucnosti více zohledit obecné zdroje situačního zájmu 

uváděne na straně 23.

Předkládaná práce zabývá vysoce relevantním tématem pedagogiky a pedagogické psychologie 

ne jenom v kontextu českého škloství.  Jedná se o živou problematiku, která není v pedagogické 

praxi vyřešna. Názor, že dobré výkony žáků v určitém vyučovacím přdmětu budou zaručeny 

jenom tehdy, když bude výuka pro žaky zajímavá je neudržitelný. Předkládaná práce je z tohoto 

hlediska významným příspěvkem, který na příkladu matematiky potvrzuje, že je nutno vytvářet u 

žáků trvalé, dlouhodobé motivační zdroje, které zaručují kontinuální práci v daném předmětu.

Svou dizertační prací prokázala autorka jak schopnost práce s odbornou, jak domácí, tak i 

zahraniční  literatuturou, schopnost jasného stanovení výzkumného cíĺe v souladu s nejnovějšimi 

poznatky ve zkoumané oblasti,  kreativní  přístupu k plánování a provedení výzkumného záměru 

a schopnost adekvátního statistického zpracování a interpretace výsledků výzkumu. 

Oponovaná práce splňuje nároky kladené na disertační práce. Doporučuji, aby její autorce, Mgr. 

Elišce Kmínkové, byl po úspěšné obhajobě udělen vědecký titul PhD. v oboru psychologie.   

Ulmu, 25.08.2013 Prof. Dr. Phil. Vladimír Hrabal


