
                           Posudek na disertační práci Elišky Kmínkové 

                                 „Indikátory zaujetí při matematice“ 

 

V předložené disertační práci řeší autorka  problematiku motivace a v teoreticko empirickém 

kontextu se zabývá analýzou motivačních činitelů -  konkr.  v situaci řešení matematického 

úkolu.  Jde o problematiku, která je  přínosem pro dvě  aktuální okolnosti. Jde především o 

kvalifikované rozpracování problému motivace ve škole, jejího psychologického významu pro 

úspěšnost žáka  a dále o příspěvek k výuce předmětu matematika, která podle posledních 

šetření patří stále mezi nejméně oblíbené předměty. 

Disertační práce má teoreticko empirický charakter. Obě části  práce -  teoretická i  empirická 

část tvoří vyvážený komplexní celek, který díky  autorčině přístupu lze považovat za 

hodnotný příspěvek pro řešení dané problematiky. 

V teoretické části, s ohledem na řešení výzkumných otázek jsou uvedeny základní motivační 

kategorie v konceptu strukturálního i procesuálně dynamického přístupu. Na základě použití 

relevantní tuzemské i zahraniční odborné literatury se autorka zabývá základními 

motivačními pojmy i pojmy dalšími, novými, úzce se vztahujícími k motivaci při řešení 

matematického úkolu. S cílem odkrýt i dílčí motivační faktory vstupující do procesu řešení 

presentuje autorka kategorie: žákovské postoje, závazek žáků k učení, vnímaná osobní 

zdatnost  a charakteristiky úkolu. Ve výčtu proměnných se objevují některé méně známé 

pojmy, např. závazek žáků k učení, zaujetí úkolem…. Jejich význam a podstata je pod jinými 

termíny známa z literatury. Jaký je důvod pro nacházení nových výrazů  a pojmů ?  

Při hodnocení  tohoto teoretického vstupu je třeba  zdůraznit, že autorka rozšiřuje nejen 

vhled do množiny motivačních proměnných při řešení matematické úlohy, ale  obohacuje 

rovněž obecný koncept motivace ve vztahu k řešení úkolových situací. Kvalita tohoto 

teoretického konceptu je dána akceptací základních teoreticko metodologických principů – 

strukturálně dynamického přístupu a vztahu vnitřních a vnějších proměnných. 

Úvod  praktické části je věnován historii výzkumné sondy. Její podstatou je, že autorka se 

danou problematikou zabývala ve své diplomové práci i při řešení dílčích úkolů. Kontinuita, 

která charakterizuje autorčinu výzkumnou činnost je nepochybným atributem její kvality. 

Zvolený metodologický postup, ve kterém autorka navázala na práce předchozí, odkazy na 

referenční normy použitých metod, pečlivé statistické zpracování a přehledné tabulky přinesl 

výsledky, které znamenají důležité údaje pro další práci. Přínos výzkumu je nepochybně 

v rozšířeném pohledu na funkci a význam motivačních činitelů, dále v myšlence uchopení 

indikátorů zaujetí, i když se tento pojem zcela neujal a nenaplnila se jeho prediktabilita 

úspěšnosti resp. neúspěšnosti řešení matematických úloh. Indikátor je podle mého názoru 

autentickým termínem, který otevírá vhled do úkolové situace. 



V závěrečném hodnocení  autorka uvádí, že stěžejním faktorem úspěšnosti jsou při řešení 

matematických úloh nejspíše kognitivní faktory a  správně upozorňuje na proměnlivost 

úkolové situace, na provázanost jednotlivých vnitřních a vnějších  motivačních činitelů a 

proměnných. Podle mého názoru jejich  identifikace ještě není zcela vyčerpána. Tyto  sice 

nemusí patřit mezi ty stěžejní, ale svojí funkcí, významem mohou  ovlivňovat úspěšnost 

řešení.  

Za dobrý a účelný považuji výstup „typů žáků“, které na základě extrakce faktorů vytváří 

kategorie užitečné pro učitelovu práci s cíli, výběrem  úloh, míru odstupňované pomoci 

apod.… 

Na určitých místech se autorka zabývá otázkou smyslu a významu, který žáci při řešení 

matematických úloh postrádají. Je to problém, který je v  poslední době často zdůrazňován a  

autorka ho jistě  cítí jako aktuální. Dosavadní návrhy, jak jsou kupř. zmiňovány v textu a jak je 

známe ze zkušenosti, patří spíše mezi  neutříděné úvahy bez kontextových souvislostí. Jak 

vidí autorka řešení tohoto problému ? Nevstupuje do složitosti těchto otázek i určitá 

zahlcujíící přesycenost, která v matematice existuje, a o které  Sternberg mluví jako o 

inhibujícím faktoru kognice ? 

Předloženou disertační práci hodnotím jako velmi kvalitní vědeckou studii, která je 

přínosem  pro řešení problémů v dané oblasti a zároveň důležitou etapou v dalším 

teoretickém a empirickém bádání. 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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